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Psykisk hälsaTEMA

Under den första  
riktigt varma helgen  
i mitten av maj  
träffades ett dussin 
familjer som har barn 
med dövblindhet för att 
lära sig olika tekniker 
som minskar stress och 
ökar återhämtningen  
i vardagen. 

”Du är allt jag nånsin önskat.    
Du är allt jag nånsin drömt.” 
Sonja Aldéns ballad strömmar 
ut i rummet, på helgvistelsen 
som ska främja hälsan hos 

familjer som har barn med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning. I en halvcirkel står barn och 
ungdomar, några med egen dövblindhet, några 
syskon, för att träna på teckensången de ska 
överraska föräldrarna med i kväll.

Det är Pernilla Henriksson från Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, som håller i 
just den här aktiviteten här på familjevistelsen i 
Uddevalla denna lördag. 

Lukas, 11, med Ushers syndrom, står bredvid Stella, 
8, som har en lillebror med Charge syndrom. 

Pernilla tecknar och säger att ikväll kommer nog 
inte ett öga vara torrt.

I rummet bredvid är Stellas bröder Evian, 5 och 
Angelo, 3, sysselsatta med att flyga egenhändigt 
gjorda pappersflygplan. De allra största barnen, 
Lukas storasyskon bland annat, har åkt och bowlat, 
och en trappa ned finns möjlighet för små syskon 
att träffa psykologen Christina Renlund. 

Samtidigt sitter en stor grupp föräldrar och 
lyssnar på en föreläsning om stress med mindful-
nessinstruktören Pake Hall. Han säger att stress är 
en naturlig och viktig reaktion på fysisk och 
psykisk ansträngning, och att alla som blir föräld-

rar upplever stress eftersom föräldraskap innebär 
att ha ansvar för en annan människa. Men om man 
utsätts för ovanligt mycket press i samband med 
sitt föräldraskap måste man vara uppmärksam. 

– Stress är bra och behövs om faran är reell 
eftersom sinnena skärps, till exempel om du möter 
en björn i skogen. Men om faran inte är verklig, 
utan bara ett tänkt hot, och stressen håller i sig 
över tid, då blir stressen negativ, och kan leda till 
ångestsymtom och depression. Tankspriddhet och 
sömnsvårigheter är tecken på att man har svårt att 
varva ned och återhämta sig. Det är viktigt att ta 
signalerna på allvar och bryta mönstret i tid.

Pake Hall säger att det handlar mycket om 
omständigheter och förhållningssätt. 

Att stressen ”bara” är kroppsförnimmelser, 
känslor och tankar. Förhållningssättet och attity-
den till dessa kroppsförnimmelser avgör utfallet. 
Vissa omständigheter kan man inte påverka, men 
däremot sin egen attityd. Och kanske kan förhåll-
ningssättet och attityden förändra hur man 
upplever världen, oavsett omständigheterna.

– Men om man har ett barn med dövblindhet 
kanske det inte bara är att säga ”chilla bara ner,  
så är det lugnt”. Står björnen där så gör den.  
Då kan kanske inte attityden rädda mig… Eller  
vad tror ni? l 

familjenhelaBättre hälsa för

Emma, Lukas, Stella, 
Hannes och Elin övar 
på teckensång under 
den första familjevis-
telsen i projektet 
”Verktyg för bättre 
hälsa”.

TEXT & FOTO: ANNA PELLA    
info@faktapress.se

16 SIDOR» Övningar för mindre stress – sid 42. Boka in återhämtning i kalendern – sid 44.  
Må bra-guide – sid 46. En dag i taget – sid 48. ”Vi borde prata mer om det allra svåraste” – sid 52.
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Psykisk hälsa PROJEKT:
”Verktyg

bättre
hälsa”

för

LÄS MER OM FAMILJERNA PÅ NÄSTA UPPSLAG
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TEMA Psykisk hälsa

Lukas är döv från födseln men 
har Cochleaimplantat som 
kompenserar mycket av hörsel-

nedsättningen. Han har också ett 
begränsat synfält, särskilt i mycket 
ljusa eller mörka förhållanden, samt 
balanssvårigheter. 

Redan första kvällen träffade Lukas 
en ny kompis.

– Allt är bra här, men det som hittills 
varit roligast är att att bada i poolen 
och att träffa nya vänner, berättar 
Lukas.

Mamma Therese tycker att det bästa 
med familjevistelsen är att träffa andra 
som vet hur det är.

– De förstår hur det är och man får 
så goa kramar. Man behöver inte säga 
så mycket. Det är skönt.

Therese tror att det är viktigt att 
hitta sätt att må bra när man hela tiden 
får kämpa för att ens barn ska få det 
bästa.

– Jag är van att kämpa och vara 
bitchig, men visst kan det vara tufft 
ibland. Hela samhället är en stress, och 

för oss som redan har en full ryggsäck 
är det ännu tuffare. Det är svårt att 
hinna ta hand om sig själv. 

För att koppla av och återhämta sig 
ägnar hon sig åt sin stora hobby, pyssel. 

– Jag gör smycken och håller på med 
scrap booking. Skapandet är ett 
andningshål. Liksom att försöka tvinga 
mig själv att inse att allt inte måste vara 
”tiptop” alltid. 

Hon är jätteglad att även storebror 
Rasmus som är 15 år har valt att följa 
med denna helg. Han och mellansyster 
Ida, 13, har redan hunnit lära känna 
andra syskon.

– Rasmus har redan sagt att ”detta 
borde vi göra oftare”. Att se sina barn 
ha det bra gör att man slappnar av och 
mår bättre själv. 

– Jag har jobbat med min stress 
under lång tid och tänker fortsätta  
med det genom att försöka leva lite  
mer i nuet och glädjas mer åt små 
saker. Jag tar med mig en skön känsla 
hem. l

Therese Hermansson,  
mamma till Lukas, 11 år med 

Ushers syndrom typ 1, från  
Högsjö i Södermanland, besökte  

familjevistelsen i Uddevalla. 

”Att se sina barn 
ha det bra  

gör att man 
slappnar av  

och mår bättre 
själv”

Lukas och Hannes går den taktila tipspromena-
den tillsammans. Man ska känna på saker som 
ligger i en ihopsydd tygpåse. ”Tandborste. 
Skitenkelt!” säger Lukas.

PROJEKT:
”Verktyg

bättre
hälsa”

för

STRUKET: De har också pratat om att de 
uppskattar att det finns en glassmaskin på 
hotellet så att de kan äta hur mycket 
mjukglass de vill. 
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Angelo har bland annat medfödd 
dövblindhet och behöver en 
konst gjord luftväg, så kallad 

trakeostomi, för att ha fria luftvägar.  
I familjen finns också storasyskonen 
Stella, 8, och Evian, 5.

– Vi tycker att det bästa med helgen är 
att Angelo för allra första gången följer 
med oss på en liten semestertripp. Det 
känns fantastiskt att ha Angelo med, 
annars har han alltid fått stanna hemma 
när vi åkt på längre resor, säger mamma 
Camilla, och pappa Richard fortsätter:

– Stella och Evian tycker båda två att 
det allra bästa har varit att få bada i 
poolerna på hotellet, och att Angelo för 
allra första gången har kunnat vara med 
oss och bada på ett ”badhus”, eftersom 
det finns fristående badkar med rent 
vatten. 

Något barnen också tar med sig hem 
är en autograf från en riktig gladiator, 
eftersom Johan ”Plexus” Oldenmark 
träffade familjerna under en program-
punkt på fredagskvällen.

Camilla och Richard säger att de tar 
med sig alla möten och samtal med andra 
familjer i liknande situation och att få 
träffa andra barn med Charge syndrom. 

– Det var en mycket känslosam 
upplevelse när Angelo fick träffa en 
flicka med Charge syndrom som bara 
var några dagar äldre än honom. Det var 
också underbart att se hur Angelo blev 
mycket fäst vid en döv ledare som tog 
hand om honom i barngruppen. Det 
märktes att Angelo var intresserad av de 
andra som tecknade och att han också 
försökte att teckna så gott han kunde. 
Det var en helt fantastisk upplevelse, 
säger Camilla.

Några tankar från helgen är att försöka 
hitta glädje där man är i nuet, och inte 
vara avundsjuk på andra som har en 
mer ”normal” livssituation.

– Vi ska försöka skapa fler stunder 
med lugn och ro, och försöka att varva 
ner i vardagen. Var sak har sin tid, man 
behöver inte hinna allt på en gång. Men 
också att uppskatta sin partner och sina 
barn, att försöka bemöta varandra varje 
morgon som att det är första gången 
man träffas, att se nya möjligheter varje 
dag, säger Richard, och Camilla fortsät-
ter:

– Jag tror att det är viktigt att hitta sätt 
att acceptera livet som vi har. Att ta en 
dag i taget och försöka att inte tänka så 
långt framåt. Men det är svårt. Så detta 
är välbehövligt. l

För Camilla och 
Richard Henriksson, 
föräldrar till Angelo, 
3 år, med Charge  
syndrom, från Edsbyn 
i Hälsingland, är det 
första gången hela 
familjen har åkt iväg 
tillsammans sen 
Angelo föddes.

”Det är viktigt  
att hitta sätt  
att acceptera  
livet som vi har”

PROJEKT:
”Verktyg

bättre
hälsa”

för

STRUKET: De har också pratat om att de 
uppskattar att det finns en glassmaskin på 
hotellet så att de kan äta hur mycket 
mjukglass de vill. 

LÄS OM PROJEKTET PÅ NÄSTA UPPSLAG

REDIGERAD I TEXTEN: Camilla och Richard säger att de tar 
med sig alla möten med andra familjer i liknande situation, alla 
samtal med andra föräldrar och att få träffa andra barn med 
Charge syndrom
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PAKE HALL, MINDFULNESSINSTRUKTÖR:
n ”Negativ stress uppstår till stor del 
därför att vi fastnar i oro inför framtiden 
eller ältar det som har hänt. Det vi har är 
bara detta nu och för att släppa taget om 
ältandet och historieberättandet som 
skapar stress så kan vi träna oss på att vara 
i detta nu mer och mer genom olika 
övningar.”

LARS-ÅKE HÄGGLUND, FYSIOTERAPEUT: 
n “Kroppen och andningen finns alltid 
med oss, de meddelar hur vi mår, om vi  
tar oss tid och är nyfikna på dem. Försök 
upptäck nya saker i din kropp/andning, 
bortom det som först gör sig påmint. 
Acceptera det som är i vårt mående, för  
att kunna agera i rätt riktning, inte bara  
att reagera och försöka ”rätta till” det vi 
upptäcker. Vi måste se till oss själva och 
”investera” i oss själva för att kunna  
finnas där för andra.”

Avsätt tid till formell 
meditation varje dag, 
kanske 10 minuter på 
morgonen eller kvällen. 

Använd dig av en kort 
meditation när du 
märker att du börjar bli 
stressad. Stanna upp, 
ta ett andetag i full 
uppmärksamhet, öppna 
upp inför det som är just 
nu och först därifrån 
agera på ett medvetet 
sätt. 

Välj något göromål du 
gör varje dag och 
använd det som en 
övning i mindfulness. 
Exempelvis när du 
borstar tänderna så 
bara borsta tänderna, 
lägg hela uppmärksam
heten i vilka förnimmel
serna är i munnen, hur 
känns tandborsten mot 
tänder, insidan av 
kinderna och mot 
tandköttet. Släpp taget 
om alla tankar som 
dyker upp, du behöver 
inte lösa något annat 
just nu.

Ät en måltid om dagen  
i tystnad med full 
uppmärksamhet i alla 
sinnen. Värdera inte, 
försök inte njuta mer av 
måltiden, bara ät med 
fullständig uppmärk
samhet på ätandet.

ÖVNINGAR FÖR MINDRE STRESS
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Schemalägg  
tid för åter
hämtning.

Släpp på måsten 
och ta det lugnt. 
Det måste inte 

vara tiptop!

Minska på allt  
du inte måste göra, 
speciellt alla saker  

du gör för att  
vara artig.

Träffa andra som 
vet hur det är.

Se till att få  
ordentligt med sömn.

Prata med ett proffs.

Använd en stress
hanteringsteknik som 

funkar för dig.

Våga skoja och  
ha distans till livs

situationen.

Hitta något som  
du gillar att göra,  

pyssel, motion eller 
annan hobby.

Tillåt dig att känna att 
det är tufft ibland.

PROJEKT:
”Verktyg

bättre
hälsa”

för
10 SNABBA  
MÅ-BÄTTRE-TIPS:

Lägg märke till var andningen känns tydligast just nu.

Rikta uppmärksamheten till det området.

Följ ett helt andetag; in och ut.

Fortsätt följa din andning i det området.

Känn efter hur det känns i kroppen. Viktigt att komma 
ihåg, försök att inte värdera eller sträva efter speciella 
upplevelser, bara notera hur det är just nu.

Mindfulness i vardagen

Andningsövningar

 APPTIPS: ”Mindfulness.se”. Finns för både iPhone och Android och har två 
gratis meditationer, fler kan köpas. Det är möjligt att själv ställa in tyst meditation 
där en klocka ringer med vissa intervall, och att föra dagbok över utövandet.

Hämta ny skärmdump/bild på:
https://itunes.apple.com/se/app/
mindfulness.se/id670058660?mt=8
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Petra Liljeblad är mamma till Amanda som 
är 13 år och har medfödd dövblindhet och 
flerfunktionsnedsättning. Det dröjde ett år 

innan familjen förstod omfattningen av hennes 
funktionsnedsättning och kom i kontakt med 
Förbundet Sveriges Dövblinda.

Redan på en av de första sammankomsterna 
med föräldrar i liknande situation började hon 
prata med andra föräldrar om behovet av en 
familjevistelse med fokus på hälsa. 

– Vardagen är förenad med så pass stor stress  
för våra familjer. Det är många föräldrar som blir 
sjukskrivna och separerar, och syskon som 
drabbas av psykisk ohälsa. Vi ser också en ökad 
press på mammor, eftersom många kvinnor tar  
på sig ansvaret för barnets samordning.

Hon tror att det är extra viktigt för föräldrar, 
syskon och barn med dövblindhet att träffa andra  
i samma situation, eftersom dövblindhet är en så 
pass sällsynt funktionsnedsättning. 

– Dövblindhet behöver inte innebära att man  
är helt döv eller blind, men funktionsnedsättning-
arna tillsammans skapar en kommunika-
tionsnedsättning som gör det extra svårt i 
alla möten med omvärlden. Det kan vara 
en stor stress att föra sitt barns talan och 
vara dess ”sköld” och därför är det extra 
viktigt att komma ifrån den tuffa vardagen 
ibland och bara vara.

Förhoppningarna med projektet är att 
hela familjens hälsa blir synlig, och att 
anhörigperspektivet lyfts fram. Fyra 

vistelser ska genomföras och en enkätundersök-
ning ska göras för att skatta hur familjerna mår. 
Projektet ska också utmynna i ett idéhäfte för 
återhämtning som kan användas av andra som vill 
anordna liknande helger. 

Det är 14 familjer på plats med barn mellan 6 
månader och 18 år denna helg. Föreläsningar för 
föräldrar hålls parallellt med aktiviteter för barn 
och syskon. 

Petra hoppas att familjerna, när de kommer 
hem, ska känna att denna helg har gjort skillnad, 
och att de har fått med sig något som de kan ha 
nytta av i framtiden. 

– Kanske har de genom att få testa olika saker 
hittat något de själva kan använda. Ett verktyg i 
vardagen.  

Petra använder själv yoga och meditation för  
att återhämta sig. 

– Det är viktigt att boka in återhämtningen i 
kalendern, eftersom tiden inte finns där naturligt. l

OM PROJEKTET

”Verktyg för bättre 
hälsa” finansieras av 
Arvsfonden och 
syftar till att stärka 
familjer som har 
barn eller ungdom 
med kombinerad 
syn- och hörselned-
sättning, så kallad 
dövblindhet. Under 
två år anordnas fyra 
familjevistelser, där 
verktyg för åter-
hämtning och 
stresshantering 
presenteras. Ett 
idéhäfte för 
återhämtning 
kommer att tas fram.  

Projektet leds av 
Förbundet Sveriges 
Dövblindas föräldra-
råd i samarbete med 
Dövblind Ungdom 
(DBU), Mo Gård, 
Nationellt kun-
skapscenter för 
dövblindfrågor 
(NKCdb), DHB, 
Dövblindteamen i 
Stockholms Läns 
Landsting och 
Västra Götalands-
regionen, Dövblind-
enheten i region 
Skåne och Före-
ningen Sveriges 
Habiliteringschefer.

Läs mer på www.
fsdb.org/maval.html 
eller kontakta Petra 
Liljeblad, projektle-
dare på FSDB, på 
petra@fsdb.org eller 
på 0705-52 57 16 om 
du vill veta mer.

Nästa helgvistel-
se anordnas den 30 
januari–1 februari 
2015 på Vildmarks-
hotellet i Kolmården.

”Boka in  
återhämtningen  
i kalendern” PROJEKT:

”Verktyg
bättre
hälsa”

för

Det är många 
föräldrar som  

blir sjukskrivna 
och separerar, 

och syskon  
som drabbas av  
psykisk ohälsa. 

Många familjer upplever en stor stress att få ihop tillvaron. 
Projektledare Petra Liljeblad betonar vikten av att lyfta de 
anhörigas hälsa och återhämtningsbehov.

Projektledaren Petra Liljeblad.
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E
T NORDISK DEFINITION: Dövblindhet 

är en kombinerad syn och hör
selnedsättning som betraktas 
som en specifik funktionsned
sättning, som allvarligt begrän
sar möjligheten till aktiviteter 
och inskränker delaktigheten i 
samhället.

SÄLLSYNT: Det finns inga exakta 
siffror men man räknar med att 
det finns cirka 450 barn och 
2000 vuxna med dövblindhet i 
Sverige, men 30 000–40 000 
om man räknar med personer 
över 65 år.

FÖRENINGAR: Förbundet 
Sveriges Dövblinda (FSDB) 
med dess sektioner Dövblind 
ungdom (DBU), föräldrarådet 
och familjesektionen.

NATIONELLA RESURSER: Nationellt 
kunskapscenter för dövblind
frågor (NKCdb). 

Specialpedagogiska skol
myndigheten (SPSM) med 
Resurscenter Dövblind samt 
regionala rådgivare. 

l
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