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Jonathans bakgrund 

§1 Det konstaterades rätt fort efter att Jonathan hade fötts att han inte mådde riktigt 

bra att han hade fått syrebrist i hjärnan. Framöver visades det i tester av hjärnan att 

Jonathan hade rörelser i hjärnan vilket var epilepsi. I början var epilepsin mild, men 

med åldern kom fler och större kramper.  

Läkare och andra speciallister trodde inte att Jonathan skulle kunna gå. Men Maria 

och Brian gav aldrig upp hoppet om Jonathan utan åkte på träning i Ungern där 

tränaren Ester fanns och hjälpte dem på vägen. Hård träning både fysisk och 

mentalt. Men det var det helt klart värt, då Jonathan utvecklades mer än någon 

kunnat hopas på. I Ungern tog Jonathan sina första steg.  

 

§2 Stesolid. Det bästa är att ta stesoliden så fort som möjligt. Efter ungefär 10min 

brukar man se ifall krampen avtar eller om ytterligare måste ges. Tveka inte att ringa 

till Janne eller Maria om man känner sig osäker. Max stesolid ligger nu på (6-8st 

dygn) Inträffar en kramp på ex mataffären ta kontakt med personalen om man kan få 

gå undan, ex på en kundtoalett eller gå ut till lagret, så Jonathan slipper folks blickar 

när stesolid tas. I alla fall kan man inte gå iväg då används regnkappan att skyla 

med. 



§3 Döden. Det är viktigt om Jonathan frågar om han kan dö av sina kramper att man 

säger –Nej det kan du inte. Och om någon dör så tror Jonathan att alla kommer till 

Nagiala. Om Jonathan skulle dö så är det först Janne man kontaktar. Inte Maria. 

§4 Autism Det är viktigt att lära känna Jonathan först, att se vem han är. Men ibland 

stöter man på problem då det låser sig för honom. Ofta är det att han inte har svar på 

någon av dessa frågorna Vad? När? Hur? Med vilka? Denna lappen sitter på 

Jonathans anslagstavla. 

§5 Mat och städning Det är viktigt att Jonathan får vara med ibland att laga mat och 

att städningen hemma hos Jonathan sköts. När man kommer till Jonathan är det 

viktigt att titta på tavlan inomför dörren vad det är som behövs göras. Hos Jonathan 

finns en att göra lista samt en städlista. Dessa listor är viktigt att vi tillsammans hjälps 

åt att bocka av. Jojje samt Martin kommer ha övergripande ansvar för detta. 

§6 Medicin Jonathans dosetter hjälps vi alla åt att fylla på. Det ligger en lapp ”Fyll 

på” när den dosetten tas fram är det dags att fylla på övriga dosetter. Medicin hjälps 

vi åt att hämta ut ny med Jonathan på apoteket.  

§7 Mobilanvändning Det är viktigt då det är många nya hos Jonathan, att lägga 

undan mobilen och vara intresserad av att lära känna Jonathan vad han har för 

intressen och vad som är viktigt för han och vad han behöver hjälp med och vad han 

inte behöver hjälp med. Att facilitera= hjälpa Jonathan att klara av att göra saker 

själv. Det kommer finnas stunder där man har tillfälle att sitta med ex mobilen då 

Jonathan själv behöver koppla av vid sin dator. 

§8 Datum där personal behövs:  

10november Walking with dinasours Göteborg 

17november Patricks födelsedag Göteborg 

25 november Bingolotto i Göteborg 

 

 

 

  

 

 

 


