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Daniel Nilsson är en helt vanlig 24-årig kille. Han bor i en 
lägenhet i Sätra med sin katt. Han jobbar på Max och ägnar 
fritiden åt att träna och spela fotboll med sina kompisar. Men 

Daniel har också diagnosen ADHD vilket gör att han behöver lite stöd 
för att vardagen ska fungera smidigt.

– En gång i veckan kommer en person från Personligt stöd och hjälper 
mig med lägenheten. De förklarar hur jag ska städa, vilka medel jag 
ska använda och hur jag ska kunna hålla lägenheten i bra skick, säger 
Daniel. Ett tag var jag på väg att flytta hem till mamma igen, men då 
kom hon med idén att jag skulle få hjälp av Personligt stöd. Nu hjälper 
mamma mig mest med att handla.

ADHD är en diagnos som kan stå för en rad olika symptom. Vanligt 
är koncentrationssvårigheter, dålig impulskontroll, glömska och hyper-
aktivitet. Men det finns även andra symptom som brukar räknas till 
diagnosen, till exempel hetsigt humör.
 – Jag har ett fruktansvärt morgonhumör, säger Daniel. Kompisen 
Stefan som sitter med vid köksbordet nickar instämmande. Egentligen 
är jag positiv och glad, men morgnar är inte min grej.
 – Jag tände lätt till i skolan om det var någon som sa något eller 
provocerade, berättar Daniel. 

Daniel gick en naturbruksutbildning på gymnasiet och ville gärna ha 
arbete i skogen. Han trivs med att röja skog.
 – Jag gillar att vara ute och arbeta med kroppen. Jag var duktig att 

Ett litet stöd 
som gör stor nytta
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jobba när jag väl satte igång, och tyckte om att testa hur mycket jag 
skulle orka. Sen tänkte jag att ju snabbare jag blev klar, desto längre 
paus kunde jag ta, säger Daniel och ler. En gång röjde jag ett hygge på 
en vecka och tre dagar, egentligen skulle det ha tagit tre veckor.
Efter skolan var Daniel arbetslös i tre år. I början tyckte han att det var 
roligt, men efter ett tag blev det tråkigt. Det var inte riktigt vad han ville 
göra.
 – Jag hade tur och fick praktikplats på Max i tre månader, som sedan 
blev provanställning och nu har jag fast jobb på 75 %. Jag städar, hjälper 
till i restaurangen, fyller på pommes frites och allt möjligt. Jag trivs 
jättebra, alla är snälla och trevliga. 

Fotboll är Daniels stora intresse. Han är målvakt i IK Sätras lag 
Gränssprängarna. Målet är att ta en plats i A-laget. Han spelar även 
Bandy i SHIF.
 – Men det är svårare att hinna med att träna nu när jag jobbar.

Med hjälp av Personligt stöd ser Daniels liv ut som för de flesta killar i 
hans ålder. Han klarar det mesta själv, har ett jobb som han trivs med, 
kompisar och fritidsintressen. Däremot undviker han oftast att gå ut på 
krogen. Han tycker att det är lätt att hamna i jobbiga situationer där.
 – Det blir kanske max en gång om året. Jag gillar inte att folk kommer 
fram och ska dryga sig med mig och mina kompisar. Sen är det ju så 
dyrt också, en öl kostar 55:-, säger han och skakar på huvudet. Daniel 
har lärt sig att gå undan för att undvika bråk. Med hans diagnos kan 
stökiga miljöer och provokationer leda till att han tappar kontrollen. 
Det vill han slippa till varje pris.

Framtiden ser ljus ut för Daniel. Han pratar om 
att kanske skaffa familj så småningom. 
Men just nu tar han ett år i taget och 
trivs med det.

Omvårdnad Gävles Personliga stöd ger hjälp och stöd  
i hemmet till personer med funktionsnedsättning.

Om menings-
full vardag
Var och en av oss upplever livet på olika sätt. 
Därför kan det skilja mycket mellan vad som 
är meningsfullt för mig eller vad som är ett 
aktivt liv för dig. Vi vill stödja dig att leva ett så 
aktivt och meningsfullt liv som möjligt utifrån 
dina förutsättningar. I vissa fall behövs kan-
ske bara små insatser från vår sida, i andra 
fall mycket större. 

I de flesta fall handlar det helt enkelt om att 
du, så långt det är möjligt, är delaktig i de 
dagliga sysslorna omkring dig. I andra fall 
kan det till exempel innebära att vi underlättar 
för dig att komma till ett allmänt öppet arrang-
emang som bio. Vi kan också rikta särskilda 
arrangemang till en utvald grupp. 

Vårt mål är hela tiden att se till det friska i 
människan och bejaka de positiva värdena i 
varje livssituation.

Om 
meningsfull 
vardag
Var och en av oss upplever livet på olika sätt 
och det som är meningsfullt för mig kanske 
inte är det för dig. Vi stödjer varje kund att 
leva ett aktivt och meningsfullt liv – självklart 
utifrån hans eller hennes egna resurser och 
önskemål. 

Vi är lyhörda och fångar upp kundens önske-
mål och intressen, i både stort och smått. 
Att kunna åka på en efterlängtad resa, 
skriva vykort till en vän tillsammans med en 
volontär, fika på en Träffpunkt, ta sig till och 
från bion med en ledsagare eller gå och 
shoppa med sin kontaktperson – att få stöd 
och hjälp med sådant kan vara värdefullt för 
att ha ett rikt liv och nå sin egen livskvalitet.




