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D et	har	nu	gått	några	år	sedan	arbetet	med	
Agneta	påbörjades.	Agnetas	omgivning	ville	
att	hon	skulle	ha	ett	 så	bra	 liv	som	möjligt	

trots	de	svåra	beteendeproblemen.	I	början	fanns	en	
stor	rädsla	för	att	ta	bort	de	olika	skyddsåtgärderna	
som	skulle	förhindra	att	Agneta	skadade	sig,	men	alla	
i	Agnetas	omgivning	var	ändå	överens	om	att	man	
ville	förändra	sitt	arbetssätt.

Ett	målmedvetet,	långsiktigt	tänkande	och	massor	
av	 tålamod	har	gett	resultat.	Arbetssättet	har	byggt	
på	aktivitet	och	samspel,	där	nya	förmågor	hos	Ag-
neta	 långsamt	fått	växa	fram,	utifrån	hennes	 förut-
sättningar.	Kontinuerliga	uppföljningar	har	gjorts	för	
att	utvärdera	arbetssätt,	mål	och	eventuella	framsteg	
hos	Agneta.	Videoinspelningar	har	använts	som	do-
kumentation	både	före	och	under	hela	förändrings-
arbetet,	vilket	varit	till	stor	hjälp	vid	utvärderingarna.

Agneta Nässlin idag  
När	jag	i	maj	i	år	återser	Agneta	utstrålar	hon	lugn.	
Hon	håller	ett	långt	band	i	händerna	som	hon	kän-
ner	på	eller	drar	i.	Agneta	är	en	kvinna	som	kan	över-
raska	sin	omgivning	med	att	ta	initiativ	till	oväntade	
handlingar	–	som	att	själv	stiga	upp	från	rullstolen,	
gå	fram	och	titta	när	personliga	assistenten	Jenny	ger	
fiskarna	mat	eller	att	själv	ta	tag	i	tröjärmen	och	dra	
upp	den	när	den	åkt	ner	över	handen.	

	Lindah	Lindahl,	personlig	assistent,	visar	en	film-
snutt	där	Agneta	äter	mellanmål.	Agneta	tar	skeden	
och	för	den	till	munnen,	sedan	lägger	hon	skeden	
tillbaka	på	tallriken.	Agneta	får	hjälp	av	assistenten	
att	få	mat	på	skeden.	

Även	hennes	sjukgymnast,	Anneli	Persson,	visar	fil-
mer	från	olika	träningar	som	bad	i	bassäng,	gång	i	
trappa,	promenader,	”gympa”	på	golvet.	Agneta	har	
blivit	smidigare	i	sina	rörelser,	fått	en	stadigare	gång	
och	bättre	balans.	Det	är	egentligen	först	nu	som	hon	
går	utan	att	någon	håller	i	henne.	Agneta	använder	
sina	händer	 för	att	hålla	 i	 ledstången	när	hon	går	
uppför	en	trappa	eller	när	hon	ska	ta	sig	upp	från	
golvet.				

	 	 	 I	filmerna	kan	 jag	se	Agnetas	 fantastiska	fram-
steg	men	även	det	finstämda	samspel	hon	har	med	
de	personer	som	arbetar	med	henne.	Agneta	stan-
nar	upp,	ger	ögonkontakt,	lyssnar	uppmärksamt	på	
instruktioner	och	låter	sig	vägledas.	Det	märks	tydligt	
att	Agneta	i	de	olika	aktiviteterna	har	stor	tillit	till	sin	
omgivning,	något	som	gjort	att	hon	hela	tiden	vågar	
pröva	på	nya	saker.		

Nya idéer
Arbetssättet	kan	stärka	dem	som	arbetar	tillsammans	
–	man	orkar	vidare	för	att	det	sker	positiva	föränd-
ringar	om	än	i	små,	små	steg.	Man	får	perspektiv	på	

Hur gick 
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framtiden,	ser	nya	möjligheter	och	får	idéer	om	nya	
aktiviteter	som	ytterligare	kan	utveckla	olika	förmå-
gor.	Agnetas	omgivning	hade	inte	trott	det	var	möj-
ligt	att	ta	bort	hjälm	och	remmar	–	Agneta	hade	en	
mycket	bestämd	vilja	och	de	var	rädda	att	hon	skulle	
skada	sig	än	mer.	Idag	har	Agneta	ett	annat	sätt	att	
visa	 sin	vilja,	hon	gör	egna	val,	 tar	 initiativ	 till	me-
ningsfulla	saker	och	har	 funnit	andra	vägar	 för	att	
kommunicera	med	sin	omgivning.		Assistenten	Jen-
nie	Johansson	säger	att	–	”vårt	arbete	har	förändrats,	
nu	kan	man	göra	allt	med	henne”.	

Har utvecklat sin förmåga
Agneta	har	utvecklat	 sin	 förmåga	att	använda	hän-
derna	för	att	göra	något	meningsfullt.	Hon		har	också	
börjat	utveckla	en	bättre	kännedom	om	sin	kropp,	
säger	hennes	sjukgymnast,	Anneli	Persson.	

Assistenterna	berättar	om	fler	framsteg	som	Agneta		
gjort,	bl	a	har	hon	nu	ett	mera	positivt	och	jämnare	
sinnestillstånd.	Förut	var	det	mycket	berg-	och	dal-
bana,	nu	är	det	lite	mera	”småvågigt”.	Hon	har	fått			
en	bättre	kommunikation	och	 större	möjlighet	att	
påverka	sin	situation.	

De	berättar	vidare	att	Agneta	blir	mer	och	mer	själv-
säker	och	tillfällen	med	bus	och	skratt	förekommer	
allt	oftare.	Hon	hjälper	till	att	tvätta	sina	kläder	och	
att	duka	bordet.	Hon	sitter	inte	längre	fastspänd	på	
dagarna	och	använder	ingen	hjälm.	Hon	slår	sig	inte	
längre.	Mamma	Naimi	sammanfattar,	”idag	har	 jag	
en	förvandlad	tjej”.

Mot nya mål 
Agneta	har	börjat	äta	själv,	än	så	länge	med	lite	hjälp.	
Framtidsmålet	är	att	hon	ska	klara	hela	måltidssitua-
tionen	själv	och	vid	alla	måltider.	

Agneta	sitter	 inte	 längre	 i	 sin	gamla	rullstol,	 som	
hon	kunde	förknippa	med	hjälm,	band	och	fastsätt-

ning.	Idag	har	hon	en	ny	rullstol	och	har	påbörjat	
träning	med	att	själv	förflytta	sig	i	den.	Först	visade	
hon	 lite	 motvilja	 att	 ha	 händerna	 på	 drivringarna	
men	efter	en	stunds	vägledning	av	Jenny	Johansson,	
vågade	hon	prova.	

En	annan	stor	utmaning	för	Agneta	är	träning	med		
elrullstol.	Agneta	använder	träningsstolen	Entra	Tiro	
och	tränar	en	gång	i	veckan.	.				

	
Det måste få ta tid 
– det finns inga genvägar!!!
Arbetet	har	krävt	mycket	av	Agnetas	omgivning,	pe-
riodvis	har	de	upplevt	arbetet	tungt,	speciellt	när	de	
inte	såg	några	tecken	på	utveckling.	Ibland	händer	
positiva	saker	hela	tiden	och	ibland	verkar	det	som	
att	allt	 står	stilla.	Det	är	så	det	är!	När	man	blickar	
tillbaka	några	år	har	bra	saker	hänt	 inte	bara	med	
Agneta	utan	också	med	hennes	omgivning.	Agnetas	
framsteg	 har	 inspirerat	 personalen,	 gett	 dem	 nytt	
hopp	och	kraft	att	fortsätta.

	 Arbetssättet	 är	 ingen	 mirakelkur,	 förändringsar-
bete	kräver	tålamod,	uthållighet,	enighet	om	förhåll-
ningssätt	till	problematiskt	beteende,	uppställning	av	
kortsiktiga	mål,	täta	avstämningar	och	att	man	har	en	
långsiktig	plan	för	arbetet.

Agnetas	omgivning	har	under	åren	bestått	av	Britt	
Persson,	 arbetsterapeut	 och	 Anneli	 Persson,	 sjuk-
gymnast	på	Habiliteringsteamet	 i	Örnsköldsvik	och	
som	också	var	initiativtagare	till	förändringsarbetet,	
Agnetas	personliga	assistenter	och	deras	chef	Britt-
Mari	Nylander,	personal	på	Kroksta	dagverksamhet	
och	Agnetas	mamma	Naima	Nässlin.

Agneta Johansson

Läs	mer	om	Agneta	Nässlin,	i	Vägen bort från själv-
destruktivitet,	Intra	nr	1,	2005.	Finns	i	vårt	nätarkiv	på:	
www.intra.info.se

	

	

P ersoner	med	grav	utvecklingsstörning	har	ofta	svårt	att	samspela	med	
omgivningen.	Det	kan	leda	till	passivitet	och	olika	beteendestörningar.	

Agneta	Johansson	är	arbetsterapeut	i	Luleå.	Hon	har	utarbetat	en	metod	
som	förbättrar	förmågan	till	samspel	och	aktivitet	hos	dessa	personer.
Metoden	bygger	på	några	viktiga	punkter:
•	Man	måste	arbeta	långsiktigt.	Ofta	handlar	det	om	flera	års	medvetet	ar-
bete.	Det	finns	inga	genvägar.
•	Man	måste	skapa	tillit.	Utan	ett	förtroendefullt	förhållande	kan	man	inte	
nå	några	resultat.
•	Det	är	viktigt	att	personen	verkligen	känner	att	det	är	han/hon	som	styr.
•	Man	måste	försöka	hitta	personens	förmåga	som	den	är	nu.	Det	är	därifrån	
man	kan	börja	arbetet.
•	Metoden	bygger	på	kommunikation.	Att	man	hittar	 fram	till	ett	sätt	att	
kommunicera	som	båda	förstår.
•	Kommunikationen	leder	till	en	relation	och	till	ett	samspel.
•	När	personen	upplever	sig	förstådd	utvecklas	förmågan	att	själv	ta	initiativ	
och	påverka	omgivningen.
•	Det	är	viktigt	att	all	personal	runt	personen	involveras	i	arbetet.

Denna	metod	kallar	Agneta	Johansson	för	RESA-metoden,	vilket	 står	 för 
relation,	ömsesidigt samspel	och	aktivitet.
Agneta	Johansson	har	e-post:	agneta.b.johansson@nll.se

En metod som fungerar

Agneta Johansson har lång erfarenhet av 
arbete med grav utvecklingsstörning och 
självdestruktivitet. Karl Nilsson i Luleå 
är en av dem som hon hjälpt att hitta nya 
sätt att kommunicera med omgivningen.

Personer som skadar sig själva


