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 Morgnar 
Under natten – byt blöja på Jenny om hon verkar orolig, gnäller eller inte 
somnar.  
 
Prata hela tiden om vad du ska göra så det inte kommer som en 
överraskning för Jenny.  
 
Förberedelser 
Förbered gärna upptagningen kvällen innan genom att ta fram/göra i ordning  

• liftsele (den med ludd på)  
• torra och rena kläder (välj så det färgmatchar! jumper, byxor, 

underbyxor, BH, strumpor, dregellapp) 
• maten (bättre på kvällen så inte alla andra vaknar av mixerns oljud eller 

vispa för hand och vänta så löser sig klimparna) 
• Sätt i badstolen i badkaret och börja tappa i lagom varmt badvatten på 

lagom hastighet. 
  
Väckning/upptagning 
Lill: väcker 5.30  
Olga: väcker 5.45 
 
Väckning och upptagning: ca 10 min 
Väck Jenny försiktigt så hon har lite tid på sig att vakna innan du tar upp 
henne.  
Säg God morgon, Jenny.  
Om hon är vaken och vill upp (=gör ljud) ta upp henne så snart du kan.  
Om hon är blöt – ta av den blöta tröjan.  
Tag på den toaselen som ska användas i badet – det är den gröna liftselen med 
flest remmar (och grått ludd på remmarna) och 
 
Toatid: ca 15 -20 min 
Sätt Jenny på toa (se toainstruktion). 
När hon sitter på toa kan man förbereda hennes sondmatning.  
 
Bad ca 10-15 min  
Känn på badvattnet att det är lagom varmt. Tag upp Jenny från toa och torka av 
kiss och tvätta vid bajs. Säg Bada, Jenny. Sänk långsamt ner henne i vattnet.  
 
Ansiktstvätt görs med rengöringskräm i badet. Tag på krämen med ljummen 
frottélapp. Ingen kräm runt ögonen. Ha en ren varm lapp att torka med.  
Tvätta resten av Jenny - under armarna, händerna.  
 
Ta upp Jenny 
Förbered upptagning. Lägg ut ett torrt badlakan på skötbordet. Hämta en torr 
handduk till att torka Jenny med. Säg till Jenny ”Nu, Jenny, tar jag upp dig. 
Upp!”. Och så torkar du snabbt medan Jenny åker till skötbordet. Där tar du 
snabbt av den våta selen.  
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Påklädning: ca 5 min 
På skötbordet: Sätt på torra kläder ovantill. Benämn kläderna. Låt henne hjälpa 
till så mycket som möjligt (sträcka fram händer, armar etc, se 
påklädningslapp). Benämn kroppsdelarna.  
Massage av fötter och ben ca 10 min.  
Ge ögondroppar  
Ta ev temp om hon är sjuk  
 
Ta upp henne från skötbordet.  
 
Tandborstning  
Hämta tandborste och fluorvatten. Doppa tandborsten i det och räck Jenny 
tandborsten. Ta en av Jennys andra tandborstar, doppa i vattnet och turas om 
med Jenny att borsta. Det måste ske med skoj och lek - hon har varit 
skräckslagen för borstning förut och det har tagit lång tid att komma över.  
Sätt gärna Jenny i stolen framför spegeln så hon kan bli delaktig.  
 
”Puffning” 
Dra ut Jenny till sovrummet. Ta på solglasögonen. Använd inhalatorn i 
sovrummet: ca 5-10 min 
 
Dra ut Jenny till köket/matrummet.  
 
I stan: Sätt på TV:n. Sätt i gång maten. Sätt henne i cykelmaskinen.  
 
På landet: Sätt på det genomskinliga bordet och hämta roliga leksaker. Sätt i 
gång maten. Sätt på musik med lurar. Sätt henne i cykelmaskinen.  
 
Cykelmaskin (se särskild instruktion i pärmen) ca 1 timme (sätta i: 5-10 
min, trampa ca 30 min, ur 5 min) 
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