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  Om du vill vara med och bidra till 

 denna konversation, vänligen maila 

 vardochvarde@gmail.com eller skriv 

 till: Vård och Värde

Odd Fellowvägen 30 

127 32 Skärholmen
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127 32 Skärholmen

I det här numret fortsätter vi att lyfta historier från 
äldreomsorgens olika delar, de som ger och tar emot 
omsorg, demensens utmaningar och kollektivets kraft. Vi 
möter queera röster, en kämpande biståndshandläggare, 
ett spöke. Vi letar efter alternativen och ser den snåriga 
vägen för att kunna bygga upp ett kooperativ. Vi inspireras 
av andras initiativ och tackar gemensamt mammorna. 

Vi försöker förstå vad som händer när en dött, hur 
begravningsbyråer fungerar (och profi terar) och hur en 
gör om en inte har råd med deras avgifter, eller helt 
enkelt vill välja sin egen väg. Vi följer upp vad som hände 
efter vår Open Call-workshop och tipsar om vägar till 
fördjupning.

På framsidan kan ni se ett verk av konstnären G, 
inbjuden av Mourning School, ett konstnärligt studie-
program med fokus på kollektivt sorgearbete och hur 
det kan beredas plats i vardagen. 

Vi vill använda tidningen för att ge plats åt, och fortsätta, 
de samtal som pågår om äldreomsorgen och hur den är 
organiserad. Vill du delta i samtalet, hör av dig till oss!

Ulrika Flink, Erica Johansson Afreixo, 
Gunilla Lundahl, Jenny Richards
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Om vägen in i vården 
och den inre resan från kommun till region

Erica Johansson Afreixo

V ill försöka dela några 
saker med er. Det 
handlar om de äldre, 
om de som tar om 

hand och tas om hand. Om nätverk 
av omsorg, att  hjälpa och få hjälp. 
Den storslagna, oundkomliga 
känslan av att  höra ihop, trots allt, 
av att  vissa saker är så vikti ga och 
andra inte alls. Det handlar om att  
få dela folks sista ti d, att  få vara i 
sammanhang där kollekti vet är så 
självklart, där vänner samlas, svåra 
frågor ställs, tårar rinner, skratt , 
minnen, den ovana känslan av 
närvaro. Jag kan inte beskriva det 
på något annat sätt . 

Allt började med att  jag blev så kär 
i dig. Att  allt du gjort fi ck ett  sånt 
skimmer runt sig. Att  du jobbat på 
äldreboende i Mölnlycke var det 

mest beundransvärda jag kunde 
föreställa mig. 

Så när jag sökte jobb på 
hemtjänsten var det med den 
bilden. Blev anställd utan intervju, 
fi ck gå två dagar intro, lära mig 
plocka ut nycklar, gå bredvid, bre 
mackor, byta inkonti nensskydd. 

Jag fi ck komma hem ti ll 
folk och dela de mest inti ma 
stunderna. Fick känna den stora 
tacksamheten över att  sen kunna 
gå på toa själv, låsa dörren, resa 
mig om jag faller. Det går inte att  
komma runt att  varje hem rymmer 
så mycket tragik, att  livet är så 
hårt mot de mjuka men inget är 
så hårt som det här skitsamhället. 
Det går inte att  komma runt att  
förutsätt ningarna för att  göra 
ett  bra jobb är obefi ntliga, att  
förväntningarna på personalen är 

noll, att  de äldre inte får gehör. 
Att  det går ut över både de som 
tar emot och de som ger hjälp 
är uppenbart. Det fi nns 175 
hemtjänstutövare att  ”välja” på 
i Stockholm, 66 av dem börjar på 
bokstaven A. Gissa varför. 

Jag började jobba i den 
kommunala hemtjänsten sen, 
lärde mig hur en checkar in och 
ut i systemet, hur en förfl ytt ar sig 
mellan folk i hela Enskede-Årsta-
Vantör med exakt noll minuter 
inlagd resti d. Var bara på en 
beviljad promenad med en gubbe 
under ti den jag jobbade där, följde 
honom ti ll Globen Shopping för att  
rösta. Gissa vad han röstade på.

Började jobba på ett  äldreboende
och minns hur mycket lätt are 

jag tyckte att  det var. Att  inte 
behöva cykla/snöstorm/blöta 
skor/trasiga skoskydd/nycklar/
dubbelbemannings-väntande/
släpa 10 liter fanta/vilse/checka 
in fast du inte är framme/checka 
ut när du redan är hos nästa/sätt a 
någon i en fåtölj och veta att  där 
får de sitt a ti lls kvällspersonalen 
kommer. 

Alla bodde i samma hus, det 
fanns en idé om gemensamma 
akti viteter. 

(Vänder mig nu ti ll er.) 

Vi hann prata om grejer, ni lärde 
mig allt jag kan – så känns det. 

Jag var bingoutropare, jag 
var sitt gymnasti ksinstruktör, jag 
spelade den enda låten jag kan 
på piano och fi ck applåder. Jag 
har skratt at så mycket med er 
och varit så slut. (Kan berätt a hur 
det är när en hundraåring drar 
ett  skämt, kan berätt a hur det är 
att  duscha någon som fryser när 
en själv har knähöga stövlar och 
plastf örkläde.)

När jag jobbade natt  så satt  vi 
där i ljuset av en liten lampa, 

natt macka är den fi naste stunden. 
Annars blir nattf  astan 16 ti mmar 
kom de på eft er mycket om och 
men (inspekti on). 

Jag fi ck koka ert morgonkaff e, 
fi ck välja ut era fi naste kläder, 
fi ck höra saker ni aldrig berätt at 
för någon annan, fi ck ti ps 
och råd, skorprecept, oändlig 
tacksamhet, storspö i poker, 
några utskällningar, fi ck tvätt a 
er, kamma era hår, klippa era 
naglar, hålla handen i era pannor 
för att  schampot inte skulle 
hamna i ögonen, skriva under era 
testamenten, träff a era vänner, 
höra era sista andetag, tvätt a 
er när ni dött , bädda fi nt plocka 
blommor tända ett  ljus.

Jag pluggade ti ll undersköterska
när jag jobbade där, en rikti g 
skitskola, bara kulisser. Ny 
kursstart varje vecka, allt på 
distans, skicka in en uppgift  och få 
den godkänd inom (jag överdriver 
inte) 12 sekunder. Fan vad de 
måste tjänat pengar på oss. 

Började sen jobba inom 
avancerad hemsjukvård, regionen 
som ansvarar, enorm skillnad. 

Fick förtroende, förväntningar, 
krav. Fick introdukti on, kunskap, 
ti d. Ska inte glorifi era, men 
ändå. I mina nya arbetsuppgift er 
ingick inga vändningar, lyft , 
inkonti nensskyddsbyten, duschar, 
rakningar, matningar. Kroppen 
viskade tack. Möter hemtjänsten 
hemma hos pati enterna. Känner 
maktobalansen. Vet att  de inte har 
några förutsätt ningar för att  göra 
ett  bra jobb, blir ändå irriterad, 
besviken. Skäms över att  jag inte 
ens föreslår hemtjänst när folk 
behöver hjälp, men skäms ännu 
mer över att  vi har styrt upp våra 
gemensamma system såhär dåligt.

Ni 100-åringar, ni undersköterskor, 
trebarnsmammor, ni som snackar 
fem olika språk utan att  blinka, ni 
som sliti t, tre jobb, inget fast, ni 
som säger att  det är försent 
för er men att  jag borde, ni 
förtjänar allt. 

Vad kan vi göra 
förutom att  låta sorgen 
ta plats, och fortsätt a 
kämpa.
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N är jag var 18 år fi ck jag min 
första fasta heltidsanställning 
som undersköterska. Då 

jobbade jag på en hematologisk 
avdelning på ett av Stockholms större 
sjukhus. Jag var väldigt stolt över 
att arbeta så nära både läkare och 
sjuksköterskor i avancerad slutenvård, 
och även om lönen på ~12.000 kr 
lämnade mycket att önska så var 
arbetet en stor upplevelse för mig 
som nyexaminerad. På avdelningen 
hade vi ansvar för patienter med 
cancertyper som leukumi och lymfom, 
vilket innebar att vi hanterade blod- 
och plasmatransfusioner, cellgifter 
och stamcellsbehandlingar på 
daglig basis.
      
Med korta semestervikariat
i äldrevården som enda referens 
kändes arbetet på avdelningen som 
att vara en del av ett medicinskt 
tv-drama — och i en lärorik värld 
av CRP, katetrar, lumbalpunktioner, 
biopsier och venösa blodprov 
upplevde jag till en början inte något 
behov av att refl ektera kring de 
arbetsvillkor vi som personal hade.
      
Något år in i anställningen skulle 
de dock göra sig akut påminda. 
Återkommande nedskärningar hade 
plötsligt gjort standard av att en 
ensam sjuksköterska tillsammans 
med en eller två undersköterskor 

hade ansvar för 20 eller fl er 
inskrivna patienter med stort 

medicinskt- och omvårdnadsmässigt 
behov, utöver de satellitpatienter 
runt om i länet som kunde tas 
emot om deras tillstånd förvärrades 
hemma. Samtidigt tejpades pris-
listor och svinnrapporter upp vid 
blöjskåp, omläggningsmateriel och 
droppslangar, som en kall påminnelse 
om att ”tänka efter” innan vi som 
personal använde något, men 
framförallt om det vi redan visste 
— att de som verkligen skulle fara 
illa av situationen var våra patienter.
      
När det var som värst minns jag 
att jag efter särskilt påfrestande 
arbetspass ibland grät på bussen 
hem, och det är med största 
allvar jag vittnar om att många i 
personalstyrkan mellan dubbelpass 
sov i sjukhusets konferensrum, eller 
åt och gick på toaletten samtidigt. 
Mitt i allt fi ck vi det ändå att gå ihop, 
för när andras liv stod på spel var 
det helt enkelt inte ett alternativ att 
arbetsvägra eller sjukanmäla sig.
      
Av rädsla för att patienter
skulle fara illa organiserade vi oss 
i personalstyrkan. Vissa startade 
matlag som lagade lunch åt 
varandra, andra stannade kvar 
efter avslutat arbetspass för att 
skriva avvikelserapporter och göra 
statistiska sammanställningar, medan 
andra författade öppna brev till 
politiker och sjukhusstyrelse där vi 
krävde förändring. Genom att gå 

samman, dokumentera och skapa 
möjligheter för stöd personal och 
patienter emellan fi ck vi en till synes 
hopplös situation att kännas något 
ljusare, även om vi till en början inte 
upplevde speciellt stort gehör från 
sjukhusledningen.
      
Vi ville ha en hållbar vårdkedja 
som värderade patienter och 
personal mer än avkastning, med 
samtal som fokuserade mer på 
kompetensutveckling, utvärdering 
och kunskapsutbyte än månatliga 
rapporter om utgifter och budgetmål. 
En vårdkedja där omvårdnadspersonal 
skulle få göra det de är bäst på 
— att med respekt, humor och 
lyhördhet möta varandra och 
vårdtagare i situationer som ofta 
är svåra och obekväma.
      
Att lösa den här typen av 
strukturella utmaningar i 
sjukvårdskontext är komplext. 
Avståndet mellan beslutsfattare och 
personal känns ofta stort, och det 
är svårt att strejka eller arbetsvägra 
med patienters hälsa i åtanke. Som 
personal känns det oprofessionellt 
att berätta för patienten hur illa ställt 
det är på en avdelning av rädsla 
att de ska känna sig otrygga — 
samtidigt innebär det stor press på 
sjukvårdspersonal att erbjuda god 
omvårdnad och hålla masken när de 
själva inte erbjuds verktyg för att må 
bra före, på, eller efter jobbet. Det 
blir lätt en ond cirkel där engagerad 
och duktig personal känner sig 
kidnappade av ett system som i allt 
större utsträckning glömt bort att det 
har med människor att göra. Den 
gamla myten om att det är ett kall 
att arbeta med sjukvård lever kvar, 
men yrkesstolthet betalar fortfarande 

inte hyran, och de som arbetar i 
sjukvårdsapparaten är också bara 
människor.
      
Jag tror att alla som tar del av 
vården är med och skapar den, och 
många av oss vet redan att varm 
omvårdnad med kvalitét handlar 
mer om detaljer, spegling och 
transparent dialog än effektivisering 
och mätbarhet. En upplevelse av 
god omvårdnad är något som bland 
mycket annat skapas mellan trygga 

patienter och kompetent personal, 
genom kreativa möten där individens 
behov står i fokus.
      
Jag drömmer om en syn på 
sjukvården som ett levande rum, 
där röster från både personal- och 
patienthåll är värdefulla hjälpmedel 
för dess framtida utveckling — och 
jag drömmer om ett system där 
patient och vårdpersonal är viktigare 
än privata vinstintressen.

KOPP KAFFE Samtal kring arbete i vården

Öppna konfl ikter, 
sluten vård

Fredda Berg

N är jag var 18 år fi ck jag min 

Öppna konfl ikter, 

medicinskt- och omvårdnadsmässigt 

Öppna konfl ikter, 

N är jag började det kvällspasset 
fi ck jag höra att du just gått 
bort. Samma minut som jag 

stämplat in. Vi hade delat så mycket 
vardag du och jag. Jag hjälpte dig på 
med inkontinensskydd och kläder, du 
drog samma gamla skämt. Jag rullade 
dig till och från matsalen, du satt där 
hela dagen och snackade skit om de 
som satt runt omkring dig. Jag försökte 
distrahera, du satt med de okontaktbara, 
en idé om att de inte skulle ta illa vid 
sig av dina kommentarer. 

Jag hjälpte dig på toa efter lunch, du 
stoppade pappersservetter i öronen när 
prästen rullade in pianot och började 
predika. Jag var 25, du var 101. Du var 
stenhård men en gång spelade jag upp 
en låt på bondska för dig och dina ögon 
blev blanka, du sa tack och tittade bort.

Jag gick in till dig för att säga hej då, 
du var fortfarande lite varm i huden men 
en kall kår gick genom mig när jag rörde 
vid din hand.

Den kvällen hände det saker. 

På våning sju fanns en personaltoalett 
i korridoren. Dörren var låst, jag 
väntade utanför eftersom jag hörde 
kranen spola. Tänkte någon skulle 

komma ut när som helst. Ingen tid för 
långa toabesök förstås. Väntade fl era 
minuter. Blev akut orolig för att någon 
fått hjärtstopp där inne (en sån där oro 
en har), låste upp dörren med nyckel. 
Lampan tänd, kranen på för fullt, ingen 
där inne. 

Släckte, stängde av kranen, livrädd, 
stängde dörren, gick fort därifrån.

Ner till omklädningsrummet. Mycket 
kissnödig. Låste upp dörren. Alla våra 
(i vanliga fall mycket ordentligt vikta 
och rena) arbetskläder var utdragna från 
hyllan, låg över hela golvet. 

Städade upp allt, fort in på toa. 
Rädd men framförallt kissnödig. 

Mötte några kollegor, berättade vad 
som hänt, ville få skratta bort det. Ingen 
skrattade. 

Hjälpte en tant att bre en macka i 
matsalen. Hon pekade mot receptionens 
mörka fönster, sa: Vem är det?

Jag ville inte vända mig om, vände 
mig om. Såg ingen, sa: Ser ingen?

Hon sa: Där, vita kläder, där.
Jag blev för rädd, var tvungen att 

sitta med huvudet mellan benen, höll på 
att svimma. Kunde inte hjälpa det, runt 
90 systoliskt, inga marginaler.

Du älskade att jävlas med oss, jag är 
så glad att du fi ck göra det ordentligt.

Du spökar
Erica Johansson Afreixo

än privata vinstintressen.

Du spökar
Erica Johansson Afreixo

N

KOPP KAFFE Samtal kring arbete i vården
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L hbtq-personer som är äldre 
idag har levt i ti der där 
deras sexualiteter och köns-

identi teter varit kriminaliserade, 
sjukdomsklassade och många gånger 
inte möjliga att  prata om eller vara 
öppna med. Deras livsberätt elser 
vitt nar oft a om både tuff a 
erfarenheter och om mod, styrka 
och att  trots svåra förutsätt ningar 
lyckas hitt a fram ti ll sammanhang, 
gemenskap och andra att  dela 
erfarenheter med.

Många lhbtq-personer upplever
ti den eft er pensionering som en 
friare ti d, där möjligheterna att  
kunna välja var en vill vara och vilka 
en har omkring sig ökar och därmed 
också möjligheterna att  vara öppen. 
Många oroar sig samti digt för den 
dag de ska bli i behov av omsorg, då 
en blir beroende av andras hjälp och 
då det inte allti d är möjligt att  välja 
vem som ska vara i ens hem eller i 
kontakt med ens egen kropp. Oron 
handlar bland annat om att  inte bli 
respekterad för den en är; att  bli 
dåligt bemött  av omsorgspersonal 
eller andra boende på grund av sin 
sexualitet eller könsidenti tet.

Här är några utdrag från intervjuer 
som gjorts inom ett  forskningsprojekt 
med lhbtq-personer som har 
äldreomsorgsinsatser, hemtjänst 

eller plats på äldreboende.

Berätt elserna om vardagen på 
äldreboende handlar bland annat 
om att  ens integritet blir begränsad, 
att  känna av omsorgspersonalens 
pressade arbetsvillkor och att  
veta att  en kommit ti ll ”den sista 
anhalten”. Flera är öppna med sin 
lhbtq-identi tet, medan andra som 
exempelvis Helle – lesbisk, 84 år 
och bosatt  på äldreboende sedan 
fyra år ti llbaka –, inte ännu vågat 
komma ut. Här nedan följer utdrag 
från en intervju med en man som 
jag kallar Viktor, som identi fi erade 
sig som homosexuell och som bott  
på äldreboende i ett  år.

Flytt en hit, den var fruktansvärd. 
Jag har fl ytt at många gånger, 
många uppbrott , men inget som 
har varit så totalt som det här, för 
det här, att  fl ytt a ti ll den sista anhalten 
före slutpunkten kyrkogården, det 
har känts…

När jag slår upp ögonen här på 
morgonen så vänder jag på mig, jag 
vill inte vakna, jag vill inte vakna, 
drar täcket över huvudet. Och sedan 
ska man väl försöka komma upp ur 
sängen och det är så, alltså mina 
muskler håller ju på att  förtvina och 
jag har bett  sjuksköterskan här, det 
första jag sade när jag kom hit det 
var att  jag måste bli fri från min 
alkoholism, jag måste få läggas in 
på avgift ning. ’Nej det fi xar vi ser du’, 
så kom det en läkare, tog puls och 
blodtryck och lyssnade och det enda 

han sade var ’Jätt ebra, jätt ebra’, 
han talade inte med mig.

Personalen här, de går på räls. 
De jobbar som robotar, de har sina 
paragrafer, sina dagssysslor. Och 
de kommer och svabbar golven, de 
bäddar sängen och gör vad de ska. 
Men någon personlig omsorg, det 
har man ju inte.

Här kommer de in, det är inte 
’knack knack’ och ’Sti g in’, utan det 
är ’knack knack’ och ’Hej Viktor’. 
Och jag hade en forna sex-kompis, 
en man här och vi, ja, vi idkade sex 
med varandra och plötsligt kommer 
det in en människa i rummet såhär, 
personal. Alltså ens integritet är 
totalt borta.

Jag gjorde uppföljande intervjuer 
med alla personer under hösten 
2020 om hur det varit under ti den 
med Covid-19. De fl esta hade blivit 
mycket påverkade i sin vardag, där 
sociala akti viteter blivit inställda, och 
där de varit mycket mer ensamma 
i sin vardag. Flera som hade särbos 
hade inte kunnat ses och ha närhet 
under hela pandemin. Lova, 72 år, 
som var transidenti fi erad, berätt ar 
om hur hon träff at sin partner 
med avstånd under alla månader. 
I omsorgen vitt nar personerna om 
hur personalen i början av pandemin 
inte hade någon skyddsutrustning, 
inte ens handskar. Allra mest 
påtagliga blev förändringarna för 
de som bodde på äldreboende, där 
de blev förbjudna att  gå ut. Viktor 
berätt ar att  för honom har dett a 
betytt  ”total isolering”. Han fi ck inte 
ens besöka sin väninna på våningen 
nedanför. Även Helle berätt ar att  
fl era på hennes avdelning dött  i 
Covid, och att  om hon får gå ut får 
hon sitt a i karantän vilket hon tycker 
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Röster från lhbtq-personer 
inom omsorgen

Anna Siverskog

är väldigt tråkigt. När jag intervjuade 
en man som hett e Gottf  rid som 
var 66 år var även hans partner 
Urban med eft ersom Gottf  rid hade 
kogniti va svårigheter. De hade 
varit ti llsammans i 33 år och innan 
pandemin var Urban där varannan 
dag och hälsade på, och på helgerna 
brukade de åka ti llsammans ti ll 
sommarstugan. Dett a förändrades 
dock när pandemin kom. Urban 
berätt ar:

Ja, jag får ju inte gå dit, så vi kan 
inte ses. De släpper inte in mig. Och 
jag var där och lämnade över lite 
pengar (…) Och hon som kom ner 
då och tog emot pengarna i porten, 
småilsket så förklarade hon för mig 
att  om jag tar ut Gottf  rid därifrån 
så får han sitt a i karantän i 14 dagar 
sen när han kommer ti llbaka. Jag 
sa ’Jag tänker inte ta ut honom, det 
är besöksförbud, jag tänker inte ta 
ut honom’.

Nu var det för att  han hamnade 
på sjukhus som han fi ck sitt a i 
karantän i 14 dagar. Det betyder 
att  han får sitt a inne på sitt  rum. 
Han får inte gå en meter där och 
när jag snackade med honom under 
karantän så sa han ’Ja, så fort jag 
kommer ut i korridoren så skriker de: 
Gå in på ditt  rum igen, in på ditt  rum’. 
Och jag frågade tjejerna där då ’Ja, 
men han kan väl inte sitt a ensam på 
sitt  rum hela ti den?’ ’Nej’ sa hon, 
’när jag går in med lunchen, då 
brukar jag sitt a kvar ti ll han har äti t 
upp’ och det tar ju en stund, så då 
har han lite sällskap där. Sen behöver 
han ju ti llsyn hela ti den, hjälp med 
toalett besök och dusch och allt, det 
ena och det andra. Så det är klart 
att  de är inne där, men nu tycks de 
försöka begränsa det ti ll en människa 
i stort sett , men hon kan väl inte vara 
där jämt, så det är väl några ti ll i alla 
fall. (Partner ti ll Gottf  rid som bor 
på äldreboende)

Läs mer: Siverskog, Anna. (2022) Queer 
äldreomsorg? Att  möta äldre lhbtq-personer 
inom vård och omsorg. RFSL Stockholm. 
Beställ grati s via: anna.siverskog@gmail.com

T änder lampan, går in i 
rummet med de öppna 
fönstren, persienner. Vid 

en säng ett  natt duksbord med 
utf ällbar bricka. Natusan tvätt kräm 
och en torkad hyacint. Går in i 
hennes badrum och tar fram den 
rostf ria skålen, fyller den med 
ljummet vatt en. Öppnar skåpet och 
tar fram tvätt lapparna i hårt papper. 
Ställer ner skålen och lapparna 
på brickbordet. Lyft er försikti gt av 
lakanet från kroppen och lägger det 
på stolen vid väggen. Tar på mig 
vinylhandskarna jag haft  i fi ckan. 
Doppar en tvätt lapp i skålen och 
pressar ur vatt net. Börjar med att  
stryka den fukti ga tvätt lappen över 
hennes panna. Sedan försikti gt över 
hennes ögon. Gula rester av torkad 
ögonvätska fastnar i tvätt lappen. 
Jag slänger den och drar upp linnet 
under ryggen. Försikti gt, för varje 
kroppsdel värker, det ömtåliga 
skinnet spricker upp. Jag lyft er upp 
hennes arm för att  bända över det 
vita linnet, lyft er upp hennes huvud 
med handen under bakhuvudet 
och drar av linnet utan att  försöka 
röra hennes kropp. Blöter en ti ll 
tvätt lapp och pumpar ut tvätt kräm 
på den. Tvätt ar halsen och under 
hennes bröst. Under brösten samlas 
hudfl agor, den tunna huden är blank. 
Över brösten lyserett  mörkblått  
nät av tunna ådror. Torkar bort det 
våta med handduken och smörjer 
den irriterade huden med Inotyol. 
Arbetet sker uppifrån och ner. Jag 
tar av mig handskarna, slänger dem 
i sopkorgen och tar upp ett  par nya 
ur fi ckan på bussarongen. Lossar 
banden på den våta blöjan och viker 
ner överdelen mellan hennes ben. 
Blöter en ny tvätt lapp och droppar 
ljummet vatt en över hennes tunna 
trekant.

Tar tvätt kräm på en tvätt lapp och 
tvätt ar av skötet ner mot de svullna 

blygdläpparna. Torkar av försikti gt 
och stryker Inotyol över såren. 
Sedan lyft er jag upp hennes arm 
och lägger den på magen. Tar tag 
i draglakanet under hennes kropp 
och rullar över henne på sidan. Hon 
stannar ti ll men rullar livlöst över. 
Jag tvätt ar de veckade skinkorna 
med tvätt kräm. Torkar av med en 
torr tvätt lapp och drar loss den tunga 
blöjan. Slänger den i sopkorgen 
under natt duksbordet och viker upp 
den nya. Rullar ihop banden på den 
rena blöjan och föser in den under 
hennes kropp. Tar tag i hennes höft  
och axel och rullar henne ti llbaka på 
rygg. Jag går över ti ll den andra sidan 
av sängen och lirkar fram kanten på 
blöjan och fäster kardborrebanden 
i mjuk plast runt hennes mage. 
Går fram ti ll hennes garderob och 
plockar fram ett  nytvätt at natt linne 
med knappar hela vägen ner på 
framsidan. Trär det först över hennes 
ena arm sedan över den andra med 
natt linnets baksida över kroppen. 
Smörjer benen med Decubal. De är 
hårlösa och utan muskler. De bara 
ligger där i en onaturlig ställning. 
Smörjer den tunna, tunna huden 
som släpper i skikt, hinna eft er hinna. 
Jag tar av mig handskarna, doppar en 
skumgummitops i vatt en och droppar 
ner vatt net på hennes tunga, fuktar 
läpparna och sprutar in en munolja i 
munnen. På natt duksbordet ligger en 
kam som jag drar genom hennes hår. 
Jag knyter ihop soppåsen och tar den 
med mig när jag lämnar rummet och 
går genom korridoren ti ll sköljen för 
att  slänga påsen i en stor svart säck.

Tidigare publicerad i fanzinet Usk om sorg
2021.

Röster från lhbtq-personer 

L hbtq-personer som är äldre 

ÄR GAMLA OCKSÅ 
MÄNNISKOR? Jag tvättar en döende.

Susanna Bygdås
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N är jag har fått  den tanten
att  skratt a lite extra, då är jag 
nöjd när jag går från jobbet, 

säger Britt . När någon av gästerna 
säger – jag blir så glad, när jag ser 
dig. Du är allti d så glad. Då tänker 
jag – en bra dag idag också – på 
en dagverksamhet för dementa 
i södra Stockholm. 

Britt  berätt ade ti llsammans med 
sin parhäst Nilla i förra numret 
av den här ti dningen om den kamp 
de förde i ti o år för att  få deras 
kooperati va hemtjänstf öretag att  
gå ihop. En kamp de ti ll sist gav upp. 
Verksamheten de älskade kunde 
de inte få att  anpassa sig ti ll de 
ekonomiska villkor som de allteft er 
ställdes inför i den omställning som 
pågick i kommunen. En ti d arbetade 
de vidare i företaget som nu köpts 
upp av en privat ägare. Men eft er 
ett  tag sade både kropp och själ 
stopp ti ll slut. 

För över ett  år sedan började 
Britt  och Nilla i stället på en 
kommunal dagverksamhet och 
upplevde att  nu hade de kommit 
ti ll en arbetsplats där de också 
kunde skapa mening och värde i 
sitt  arbete. Till dagverksamheten 
kommer personer från hela 
Stockholm med demensdiagnos 
samt beställning från en 
biståndshandläggare. De bor 
fortf arande hemma och har 
hemtjänst, men det fi nns även 
de som inte har det. 

De är olika många 
dagar hos oss, 
allt från fem dagar 
ti ll bara en, det 
är helt individuellt 
hur många dagar 
de är hos oss. De 

kan börja 
med en dag 

för att  senare bli utökning ti ll fl era. 
Sedan är de hos oss så länge det går, 
så länge de orkar och det fungerar 
för dem. De kommer ti ll oss och hem 
med turbundna taxiresor. 

Där Britt  och Nilla arbetar fi nns tre 
avdelningar med ca femton gäster 
om dagen i varje. De arbetar på olika 
avdelningar men har också fl era 
anledningar att  hjälpas åt ibland 
och hålla kontakt kring samverkan 
och gemensamma akti viteter. Britt  
berätt ar om glädjen i att  ge mening i 
livet åt dem som är på väg att  förlora 
den. Målti derna spelar en vikti g roll. 
Frukost, kaff e, något mellanmål, 
lunch och kaff e ger dagen dess 
rytm. Britt  som har en bakgrund i 
restaurangbranschen gillar att  vara 
i köket. Extra matpengar förgyllde 
mat och lite akti viteter, med bland 
annat alkoholfritt  bubbel, 
viner, goda eft errätt er, 

ostprovning och chokladprovning. 
Akti viteter som pandemin satt  stopp 
för är körsång och målning, samt 
musikunderhållning uti från. Men 
promenaderna hålls igång, och 
gymnasti ken. Ibland blir det dans. 
Skratt et är vikti gt hela ti den. 

Ändå är det mycket mer som styr 
dagen. Gästerna kan vara i lite 
olika åldrar och olika stadier av 
sin sjukdom eller åldrande. En del 
behöver hjälp/stött ning med mat 
och toalett besök. Andra vill väldigt 
gärna hjälpa ti ll. Särskilt gamla 
hemtjänstare, skratt ar Britt . En del 
gamla har stannat i sin glömska. 
Andra, särskilt de yngre, blir snabbt 
mycket sämre. Det skär i hjärtat 
att  se, menar Britt . Det kan bli lite 
ti ssel och tassel ibland, när andra 
har problem och en del kan säga 
lite elaka ord när de inte tänker 
sig för. De gäller att  vara med och 
avleda spänningar. Att  ta hand om 
människors värdighet. Lyckligtvis 
glömmer de ju det, säger Britt . 

När hjärnan kopplar loss 
kan skrattet komma till hjälp

Gunilla Lundahl i samtal med Britt

Till våren ska dagverksamheten fl ytt a 
in i nya lokaler. En planeringsmiss 
försenade dett a. Alla gläds åt fl ytt en 
ti ll stora, rena, ljusa lokaler som 
anpassats ti ll verksamheten. Dörrar 
att  öppna mellan avdelningarna. 
Ett  stort kök i mitt en av varje så att  
gästerna kan få vara med om de 
vill. Skära sallad. Skala potati s. Plats 
för det långbord att  äta vid. Det 
blir mycket trevligare så. Då blir 
det lätt are för alla att  kunna prata 
med varandra. 

Möbler har vi på varje avdelning 
fått  vara med att  beställa, så vi 
kan få det mysigt och trevligt. Så 
vi beställde möbler som är lätt a 
att  sköta, sprita och kunna vara 
användbara av mindre rörliga 
människor. Soff or och fåtöljer som 
är sköna. Trivselbelysning och några 
tavlor fi nns med. Vi tycker alla att  
det ska bli så roligt att  möblera upp 
de nya lokalerna för våra gäster. Det 
fi nns så mycket kompetens här hos 
oss, fl ertalet att  arbetskamraterna 
har jobbat jätt elänge, och har även 
spetskompetens i demens. 

Jag arbetar som vårdbiträde, hävdar 
Britt  bestämt. Det här är mycket 
roligare och meningsfullare, att  
vara chef är inget att  sträva eft er 
längre. Man måste se vad som 
händer. Inte sitt a framför datorn 
och tro att  allt fl yter på. För det gör 
det inte. Som några dagar innan 
vi ses. Då har taxibolaget bytt  
sitt  planeringssystem. Nu skulle 
datorn med ett  knapptryck sköta 
fördelningen av bilar och chauff örer. 
Totalt kaos. Allt blev uppochner. 
En dryg ti mme för att  komma fram 
i telefonkön för att  fråga var bilarna 
fanns. Chauff örerna nya, visste inget 
om behov som skulle tas om hand. 
Dessutom en del av personalen på 
semester, någon sjuk, men dett a 
hade fl uti t på om taxin hade varit 
som ti digare, men tyvärr var det ju 
inte det. Avdelningar behövde fl ytt as 
ihop, vid slutet av dagen. 

Det här klarar vi. Här sitt er inget 
fast. Det fi nns inga problem. Mina 
jobbarkompisar är grymma på att  
ta hand om gästerna. 

Vi har ganska fria händer då vi 

planerar dagarna för våra gäster. 
Allt vi gör är för gästernas bästa, 
ha gästerna i fokus. 

Jag och Nilla hade väl en tanke att  
eventuellt öppna en egen social 
dagverksamhet för dem som ännu 
inte är dementa. Det fi nns ingen 
sådan vad vi kunde hitt a då vi kollade
dett a. För dem som är ensamma. 
Så många fl er skulle kunna bo kvar 
hemma om de fi ck en verksamhet 
som de skulle kunna komma ti ll och 
träff a andra, prata bort en stund, 
spela kort, promenera med och 
andra akti viteter ti llsammans med 
andra. Men vi har lagt den idén på 
is nu, när vi läst anbudsunderlaget, 
sedan behövs ju en bra lokal för 
dett a. Men vi kom även fram ti ll att  
det är skönt att  slippa driva företag. 
Här kan vi skratt a mycket och slippa 
bördan av administrati on, och vi trivs 
jätt ebra, med alla fi na medarbetare. 
Vi börjar ju också bli äldre.

130–150 000 personer beräknas i Sverige 
ha en demenssjukdom. Siff ran växer hela 
ti den. Samma tendens syns över hela 
världen. 

Demensförbundet, som är en ideel 
förening, skapades 1984 och har 110 
lokalföreningar. Förbundet samlar anhöriga 
som driver frågor kring en mer person-
centrerad omvårdnad. Anhöriggrupper 
och samtalsgrupper har en vikti g funkti on 
för att  skapa livskvalitet.

Svenskt demenscentrum är ett  nati onellt 
kompetenscentrum inom medicin med 
tyngdpunkt i forskning, sti ft at av Stockholms 
läns Äldrecentrum.

Karolinska Universitetssjukhuset och KTH 
samarbetar kring forskning för att  bygga 
en robot som skulle kunna bli ett  sällskap 
för ensamma på väg in i demens.

Mycket forskning pågår kring hjärnan. 
Nu uppmärksammas att  demens är både 
ett  socialt och medicinskt problem.

Ensamhet skapar större risk för 
demens. Forskning har också visat att  
program för att  påverka hela livssti len 
bromsar demens. Ökat medvetande kring 
hjälp ti ll självhjälp för att  slippa tappa 
funkti oner i hjärnan behövs.

SOU 2021:52, en statlig utredning kring 
hur fl er ska kunna lockas in i vårdarbete, 
har konstaterat att  de vikti gaste problemen 
innefatt ar: Dåliga arbetsförhållanden 
och personal som lämnas ensamma med 
problem. Till åtgärder som behövs listas 
bland annat: Bätt re löner, mer helti d, 
kompetensutveckling, ti d för handledning, 
dialog och refl ekti on, samt mindre grupper.

upp av en privat ägare. Men eft er 
ett  tag sade både kropp och själ 

För över ett  år sedan började 
Britt  och Nilla i stället på en 
kommunal dagverksamhet och 
upplevde att  nu hade de kommit 
ti ll en arbetsplats där de också 
kunde skapa mening och värde i 
sitt  arbete. Till dagverksamheten 
kommer personer från hela 
Stockholm med demensdiagnos 
samt beställning från en 
biståndshandläggare. De bor 
fortf arande hemma och har 
hemtjänst, men det fi nns även 

annat alkoholfritt  bubbel, 
viner, goda eft errätt er, 
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L ena Jarlöv har varit 
projektledare för Hogslätt s 
Vänboende i Bohuslän 

som stod färdigt 2018 med tolv 
lägenheter. Initi ati vet togs av en 
grupp kvinnor som ville ordna 
ett  tryggt och sti mulerande 
boende i sin hemtrakt när de blev 
gamla. De bildade en kooperati v 
hyresrätt sförening, köpte en tomt 
och byggde i egen regi för lånade 
pengar. 

Kvinnorna har nu visat att  det går 
att  för en rimlig hyra och med en 
mått lig insats bo ti llsammans och var 
för sig i ett  rött  radhus av trä med 
egen uteplats åt ena hållet och ett  
trädäck som förbinder allas entréer 
åt andra hållet. Ett  allrum med viss 
köksinredning är den gemensamma 
platsen. De har också en stor natur-
tomt, som ger möjlighet ti ll kreati vt 
och fantasifullt arbete för dem som 
har ork och lust. 

Idag står femti o personer i kö 
för att  få komma in i en av husets 
cirka femti o kvadratmeter stora 
lägenheter. Även män och yngre 
personer är välkomna. Att  det bara 
bor kvinnor i huset nu beror på 
att  det var kvinnor genomförde 
projektet och stod först i kön. Ännu 
ett  byggprojekt har påbörjats eft er 
Hogslätt s modell. Där fi nns både 

kvinnor och män, unga och 
gamla med i arbetet.

Initi ati vtagarna har lagt ner ett  
stort ideellt pionjärarbete på att  
förverkliga Hogslätt s Vänboende. 
Oumbärlig har Lena Jarlöv varit som 
projektledare. De har alltså banat väg 
för ett  sätt  att  bo som många andra 
nu kan lära sig av och se möjligheter 
ti ll gemenskap, trygghet och närvaro 
i naturen och samhället.

Har du Lena något råd att  ge ti ll dem 
som har liknande drömmar? Hur 
tänker du att  du vill bo ti ll livets slut?

Mitt  råd ti ll de som drömmer om ett  
boende i en trygg och rik gemenskap 
i vardagen när de blir gamla är att  
försöka ta tag i saken själva – inte 
lita på att  staten eller kommunen 
kommer att  fi xa det! Samla en grupp 
likasinnade och sätt  igång! Sen ett  
år ti llbaka fi nns ett  startbidrag för 
byggemenskaper på upp ti ll 400 000 
kr, så man kan anlita en projektledare 
om man inte tror sig kunna klara 
uppgift en själv. Föreningen för 
Byggemenskap kan ge råd och hjälp. 
Prata noga igenom hur ni vill ha det 
med gemenskap och enskildhet.

Och bearbeta politi kerna! Det 
statliga investeringsstödet för små 
hyresrätt er är hotat! Det var av 
avgörande betydelse för att  vi kunde 
ro iland Hogslätt s Vänboende. 
I den borgerliga budgeten som nu 
är beslutad fi nns dett a fi nansiella 
bidrag inte längre med. Utan det 
stödet är det bara människor med 

god ekonomi som kan förverkliga 
drömmen om ett  bekvämt och tryggt 
boende ti llsammans med vänner. 
Kanske försvinner startbidraget också 
om vi inte kämpar för det.

Själv vill jag helst bo kvar där 
jag bor ti llsammans med min 
sambo i vårt självbyggda lilla hus i 
Skärkälls ekoby, med utgång direkt 
ti ll trädgården och med närhet 
ti ll grannar och naturen. Men jag 
inser att  verkligheten kan bli en 
annan. Jag valde att  inte fl ytt a in i 
Hogslätt s Vänboende när det blev 
klart, men har kvar min köplats. Om 
jag skulle bli ensam och så skröplig 
att  jag inte klarar av mitt  hus så 
kan jag inte tänka mig ett  bätt re 
boende än Hogslätt s Vänboende. 
Både Skärkälls ekoby och Hogslätt s 
Vänboende ligger på landsbygden i 
en mycket vital trakt, med livakti gt 
kultur- och föreningsliv. Att  kunna 
bo kvar i denna bygd är av största 
vikt för mig och var också drivkraft en 
ti ll engagemanget i Hogslätt s 
Vänboende. Naturen är för mig en 
oumbärlig energikälla.

Jag är uppvuxen i ett  ’kollekti v’, 
dvs storfamilj med två föräldrar och 
en syskonskara på ått a, mormor och 
ti dvis ett  extrasyskon från Ungern. 
Jag längtade då oft a eft er att  få vara 
ensam. Det har fått  mig att  uppskatt a 
ensamheten – när den är självvald. 
Det idealiska boendet för mig är att  
känna trygghet i närheten ti ll andra 
människor, men inte tvingas delta i 
regelbundna gemensamma målti der 
och annat. Gemensamt arbete för att  
förvalta är sti mulerande och bidrar 
ti ll gemenskap.

S törre valfrihet skulle det bli 
inom vården när lagen om 
valfrihetssystem LOV infördes 

2009. För landsbygden blev det tvärt 
om. När de privata vårdföretagen 
tog tag om de ganska friska och 
”lönsamma” pati enterna bland 
städernas överklass, överläts de 
fatti  gare med mer omfatt ande behov 
ute på landsbygden ti ll landsti ngen/
regionerna. Den gruppen blev nu 
för kostsam och mindre sjukhus, 
vårdcentraler och akutmott agningar 
lades i tysthet ner i snabb takt.

En av de mer uppmärksammade
protesterna mot nedläggningar 
utspelade sig i Solleft eå. Den började 
2017 och pågår än, i huvudsak digitalt. 
BB och två akutmott agningar på 
sjukhuset stängdes. Folk hitt ade 
på roliga protester – kända atleter 
sprang med en budkavle från 
Solleft eå ti ll Landsti ngshuset i 
Härnösand, en kurs i att  föda barn 

i bil anordnades, sjukhusentrén 
ockuperades, 3159 olika personer 
hade avlöst varandra förra året, 
marscher och demonstrati oner 
pågick. 2017 startades också 
den medborgarkooperati va vård-
centralen VOON. Den överlevde 
ett  år, gick i konkurs när regionen 
begärde omedelbar betalning för 
provtagningar.

Ett  av argumenten för LOV var att  
det skulle bli lätt are för kooperati v 
och mindre vårdgivare att  starta egna 
verksamheter. 2020 disputerade 
Desirée Edlund med en avhandling 
om vad som hänt med kooperati ven 
och vården på den upproriska 
landsbygden. Hon berätt ar bland 
annat i ti dskrift en Provins nr 
2/2021 om kooperati vens hårda 
kamp för överlevnad. Med LOV 
tvingades alla vårdgivare in i en 
marknadsorienterad styrning som 
gjorde det omöjligt att  arbeta enligt 

egna värderingar och undkomma 
byråkrati sering.

Edlund berätt ar om det äldsta 
vårdkooperati vet som kom ti ll, under 
en pengakris på 1990-talet. I Off erdal 
startades då ett  arbetarkooperati v, 
Hälsorum Off erdal, för att  rädda den 
vård som fanns i ett  litet samhälle 
och för att  samti digt kunna ta 
chansen att  bestämma över sitt  
eget arbete. Det off entliga stöd de 
först fi ck för sitt  projekt försvann 
eft er en ti d och ekonomin knakade. 
Kooperati vet kallade ti ll stormöte i 
samhället och övergick där ti ll att  bli 
ett  medborgarkooperati v med 650 
medlemmar vilket visade sig vara 
bekymmersamt även det. Så lyckades 
de upphandla företagshälsovården i 
en kommun. Äntligen stod de stadigt 
på benen.

Desirée Edlund berätt ar också om 
kooperati ven som vikti ga sociala 
samlingsplatser. Där kan man få 
en kopp kaff e och prata med 
varandra. Kampen fortsätt er i de 
små samhällena. Det är allas kamp.

Vem är det som LOV värnat?

Kan omsorg förändra samhället?VI LETAR EFTER 
         ALTERNATIVEN

Att ta sitt boende 
i egna händer

Gunilla Lundahl i samtal med Lena Jarlöv

Landsbygdens fria val
Gunilla Lundahl

I       förra numret talade jag med 
Rossana Mercado-Rojas om 
alternati va sätt  att  organisera 

omsorg i relati on ti ll anhöriga. Den 
här texten undersöker omsorg i livets 
slutskede i relati on ti ll begravnings-
traditi oner. Hur kan en ta hänsyn ti ll 
sin anhöriges önskemål om de går 
utanför normen? 

I ett  ti digt skede i livet pratar och 
tänker vi sällan på livets slutskede 
eller vad en bra och värdig begravning 
är. Än mindre talar vi om hur döden 
är en handelsvara, dvs att  dess 

hantering utgör en köpt tjänst inom 
en begravningsindustri. I samband 
med den pågående pandemin har 
döden synliggjorts i samhället på ett  
sätt  vi inte är vana vid. Samhällets 
ojämlikhet i fråga om hälsa och 
levnadsvillkor – känd sedan länge – 
blev nu en fråga om liv och död.

För hundra år sedan var hanteringen 
av en närståendes död mer prakti skt 
handfast då de fl esta själva ordnade 
med begravningar. Urbanisering 
och nya begravningstraditi oner 
skapade ett  avstånd ti ll den döda 

kroppen och beredde vägen för 
en ny era av experthjälp och en ny 
privat begravningsindustri. Som 
svar på den utvecklingen bildades 
nordens största begravningsbyrå 
Fonus. Den växte fram ur de svenska 
folkrörelserna som ville säkerställa 
att  arbetare hade möjlighet att  
anordna värdiga begravningar ti ll 
ett  rimligt pris. Idag dominerar Fonus 
begravningsindustrin i Sverige 
utan att  för den sakens skull 
vara prispressare. 

Den sista vilan 
– en komplicerad affär

Ulrika Flink

Tid för
 möten

Kollektivomsorg
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Svenska kyrkan är huvudman för 
begravningsverksamheten i Sverige, 
de mott ar den begravningsavgift  som 
vi betalar via skatt sedeln, förutom 
i Stockholm och Tranås. I dessa 
båda kommuner har sedan slutet av 
1800-talet begravningsverksamheten 
varit en kommunal angelägenhet. 
I separati onen mellan stat-kyrka 
behöll kyrkan sin ställning som 
huvudman. För att  säkerställa att  
det kyrkliga huvudmannaskapet 
inte kom i konfl ikt med kraven på 
religionsfrihet och demokrati sk 
styrning infördes särskilda 
åtgärder såsom särredovisning 
av begravningsverksamhetens 
intäkter och kostnader, krav på 
samråd med andra trossamfund i 
ti llhandahållandet av gravplatser 
för dem som har en annan religion 
eller vill ha en borglig begravning och 
inte minst att  off entlighetsprincipen 
gäller för kyrkans verksamhet likt 
en myndighet. 

Alla som är folkbokförda i Sverige 
betalar en begravningsavgift  som 
täcker en gravplats i 25 år, kremering, 
ceremonilokal, transport av kista samt 
visning av kroppen. Är du medlem 
i Svenska kyrkan ingår det även en 
begravningsgudstjänst med präst, 
en kyrka för ceremoni, kyrkomusiker 
samt processionsbärning av kistan. 
Trots att  mycket redan ingår i den 
svenska begravningsavgift en ligger 
snitt kostnaden för en begravning i 
Sverige på ca 27–30 000 kr. Priset 
beror på vilka val du gör gällande 
kista eller urna, bouppteckning, 

blommor, program, tackkort, 
sång och musik, dödsannons 

och mott agning. Dödsboet 
står för kostnader som 

uppstår i samband 

med begravningen 
men fi nns inga 
ti llgångar kan en vända 
sig ti ll kommunen. 
Socialtjänsten ger 
ekonomisk hjälp ti ll en 
”värdig” begravning, 
vad det innebär 
varierar men oft a en 
liten dödsannons, en 
minnesstund med 
enklare förtäring 
typ fi ka för ca 10–12 
personer, samt en 
enkel gravsten. 

Hur gör en då om en inte vill hålla en 
traditi onell begravning utan föredrar 
att  skapa sin egen ceremoni? Det går 
att  ordna allt själv men processen är 
omgiven av administrati on, avgift er 
och regler. Eft er den anhörige avlidit 
skriver ansvarig läkare ett  dödsbevis 
samt ett  dödsorsaksintyg. Dör en 
person hemma kallar ambulans-
personal på jourhavande läkare som 
skriver ut en dödsatt est. Dödsbeviset 
skickas sedan ti ll Skatt everket av 
läkaren. Det första du ska göra är 
att  kontakta skatt everket då du 
behöver ett  intyg som visar att  
den avlidne får kremeras och eller 
gravsätt as. En kremering ska enligt 
begravningslagen ske senast 30 dagar 
eft er dödsfallet. Som anhörig kan 
du kontakta krematoriet om du vill 
närvara vid själva kremeringen. 

Funderar du över att  sprida 
askan på en annan plats måste 
du kontakta länsstyrelsen i den 
aktuella kommunen och ansöka 
om ett  ti llstånd att  sprida askan. 
Tyvärr får man inte förvara 
askan hemma utan endast på 
krematoriet fram ti lls den 

ska spridas. Tänk noga på den plats 
du ansöker om då länsstyrelsen 
inte ger ti llstånd ti ll att  sprida 
askan i närheten av bebyggelse, 
naturreservat, nati onalparker, 
strandområden eller där många 
människor vistas. Om du önskar 
sprida askan på privat mark måste 
du skaff a skrift ligt medgivande från 
markägaren. Är din valda plats en 
favoritsjö eller i havet måste askan 
spridas 200–1000 meter från land 
samt markeras på ett  sjökort. Platsen 
där du spridit din aska får inte märkas 
ut. Ansökningar om att  få sprida aska 
över hav och land ökar med några 
procent varje år. När det gäller själva 
ceremonin runt askspridningen så är 
dett a helt upp ti ll den enskilde, det 
fi nns inte några lagkrav på hur en 
begravningscermoni ska se ut. 

Begravningsseder i Sverige förändras 
snabbt, bland annat på grund 
av att  vi är ett  mångreligiöst land 
med förändrade gemensamma 

riter, men även i respons 
ti ll den rådande pandemin. 
Direktkremeringar utan cermoni 
ökade markant under 2020. 
Pga nya pandemibestämmelser 
började kyrkan och begravnings-
byråerna direktsända 
begravningar på internet, 
ett  ti llägg som är här för 
att  stanna. 

Utanför anhöriga, kyrkan och 
begravningsbyråer fi nns det 
stöd att  få för eft erlevande 
hos organisati oner som Rädda 

barnen, Röda korset eller SAMS som 
står för Samarbete för människor i 
sorg. En relati vt ny sorts experthjälp 
går också att  få via en dödsdoula, en 
person som fungerar som en trygg 
följeslagare under livets slutskede 
– en bro mellan den döende och 
dess närstående, sjukvård och andra 
instanser. Självklart utgör denna 
tjänst en klassfråga då kostnaden för 
en dödsdoula är något som inte alla 

har råd med. Det är vikti gt att  ställa 
frågan: Vad är det för vårdapparat 
och i förlängningen för samhälle 
som vi skapat där vi behöver köpa 
anhörigstöd, trygghet och inte minst 
någon som för din talan och planerar 
för dina önskemål på dödsbädden? 
I nästa ti dning ti tt ar vi närmare på 
rollen dödsdoula; dess prakti ska, 
fi losofi ska och existenti ella roll i 
livets slutskede.

Läs mer:
Lott e Möller, Hej då! Begravningsboken, 
2011. En pedagogisk och lätt sam bok som ger 
kunskap och fakta för att  förstå den valfrihet 
som vi har i relati on ti ll begravningar. 

Klas Lundström, Döden? ett  reportage, 2013. 
En reportagebok som utgörs av en resa genom 
dödens Sverige, i kistf abriker i Falköping, i 
bårhus i Dalarna och hos begravningsförnyare 
i Stockholm.

blommor, program, tackkort, 
sång och musik, dödsannons 

och mott agning. Dödsboet 

Välkommen på konstutställning 
på Kalmar konstmuseum 

Med trötta ryggar och 
hjärtan med plats för fl er: 

Om vård och värde
19 februari – 24 april 2022

Utställningen har namnet Med trötta ryggar och hjärtan 
med plats för fl er och tar sin utgångspunkt i denna 
tidning och de olika röster som delar skilda perspektiv 
på vårdarbetets arbetsförhållanden och erfarenheter. 

Medverkande konstnärer och kollektiv: Muna Al Yaqoobi, 
Oreet Ashery, Bridge Radio, Emma Dominguez, Jasleen Kaur, 
Mourning School, Birgitta Nordström, Martin Nordström, 
Arash Pandi, Linda Persson med Katrin Jonsson, SBAR 
och Lisa Stålspets. 

Hur förstår vi vård – ett arbete som vi alla utför eller tar 
emot i olika skeden i livet? Utställningen liksom denna 
tidning hoppas kunna vara ett verktyg och ett utrymme för 
att aktivera politiska samtal om äldreomsorgens villkor.

Under utställningen har vi ett antal evenemang du kan 
delta i, bland annat ett med vårdarbetarkollektivet SBAR 
som hoppas få kontakt med vårdpersonal i Kalmarregionen. 
SBAR vill gärna lära sig av dina arbetserfarenheter för 
att skaffa information till sin kollektiva kampanj för att 
kämpa för bättre villkor. Se detaljer till höger. 

         För mer information se  
               www.kalmarkonstmuseum.se 

                eller maila vardochvarde@gmail.com

    ADRESS: Kalmar konstmuseum,   

               Stadsparken, Slottsvägen, 392 33 Kalmar

SBAR vårdarbetarkollektiv 
bjuder in er till en middag på 
Kalmar konstmuseum för att 
diskutera organisering inom 

vård och omsorg som arbetare 
och vårdtagare.

5 mars 2022 kl 18:00
Boka plats genom att maila 

till vardochvarde@gmail.com

SBAR står för Situation/
Bakgrund/Aktuellt/

Rekommendation och är 
ett nytt vårdarbetarkollektiv 
som kämpar för bättre vård 

och omsorg. Begreppet SBAR 
har hämtats från sjukvården, 
en modell som där används 
för att snabbt rapportera 

om en patient. 

På hemsidan SBAR.CARE 
kan vårdpersonal dela med 

sig av sina erfarenheter 
och tankar om hur vi kan 

förbättra situationen inom 
vård- och omsorgsbranschen 

samt dokumentera vård-
arbetares förhållanden på 

arbetsplatserna.

MIDDAGSINBJUDANMIDDADAD GAGA BJBJB UDADAD N
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E n natt kidnappar jag alla 
mina hemtjänstkunder i 
en stulen buss. Så skriver 

Linnea Swedenmark i sin diktsamling 
som kom ut 2020. Orden är också 
titeln på hennes poesidebut. Den 
släpptes precis innan pandemin bröt 
ut. Titeln ger en aning om äventyret 
i att träda in i en värld där de gamla 
fi nns. Jenny Richards och Gunilla 
Lundahl träffade henne på zoom 
i maj 2021 för att tala om hennes 
upplevelser.

Jag tänkte att det var ett vanligt 
sommarjobb under mina juridik-
studier. Det handlade om att bita 
ihop och arbeta praktiskt. Tillfälligt. 
Men det blev omskakande. Starkare 
än jag kunde föreställa mig. Att 
gå in i människors hem. Att dela 
deras liv.

På nätterna började jag skriva 
på ett långt word-dokument. För att 
begripa det jag var med om. Både 
det som var fi nt och det som var 
brutalt. Allt var mycket fi nare än jag 
kunde tänka mig. Det utmynnade 
i diktsamlingen.

Jag ville dela med mig av 
ögonblick. Inte för att påverka. Jag 
skrev för att förmedla en erfarenhet. 
Ur ett besökarperspektiv. Jag var 
ju där tillfälligt. Jag ville inte heller 
utelämna någon i mina dikter. Ingen 
skulle behöva känna igen sig. Det var 

viktigt. Men allt handlar om 
det jag varit med om.

Tiden i hemtjänsten förändrade 
mitt sätt att se på människor. 
Mina förväntningar på människor 
överträffades. Så många jag aldrig 
kunnat föreställa mig att träffa som 
jag kunde dela intressen med och 
skratta tillsammans med. Det bär 
jag med mig genom livet.

Samlingen innehåller tio kortdikter 
om att bli gammal.

Jag har tänkt mycket på det. 
Något som alla vill vara med om. 
Alternativet är sämre. Det innehåller 
både ångest och förväntan. Ålder-
domen i sig är inte begränsande, 
men kanske annat hindrar – kroppen, 
sjukdom. Också härligt om man 
samlat mod och erfarenhet att 
växla upp. Samtidigt är det svårt 
att föreställa sig ålderdomen konkret. 
Det är lika abstrakt som broschyren 
Om kriget kommer. Att ha en 
vattenfl aska hemma. Jobbiga saker 
händer andra. Men visst är det bra 
att vara förberedd.

Det har varit så berikande att 
jobba i hemtjänsten. Att få dela 
stunder med människor man inte valt. 
Det har haft ett högt värde att få dela 
berättelser om Sverige, om barndom, 
uppväxt, kärleken. Från människa till 
människa. Ställer man frågor sätter 
det igång. Bredden i livet träder fram. 
Möten över generationsgränser är 
inte så lätta annars. Nya vänskaper 
uppstår. Fördomar som bryts upp.

Vissa gränser måste fi nnas. Men 
kundrelationen vill man komma 
ifrån Det instrumentella. Att vara en 
leverantör. Skapa vänskap i stället 
för hemtjänst. Överlista schemat så 
att det rymmer mer. Hitta luckorna. 
Hitta det roliga samtidigt som jag 
värmer matlådan. Det svåraste är 
när människor ber om mer. Svårt 
att neka. Se besvikelsen. Hantera 
sin mänsklighet. Det som de erfarna 
i yrket kan.

En feministisk tråd ryms ju i min 
berättelse om hemtjänsten. Sätta ljus 
på det som inte syns, inte värdesätts. 
Ojämlikheterna träder fram när 
uppmärksamheten riktas mot de 
slitna händerna, kroppar som går 
sönder, sårbarheten också hos dem 
som arbetar.

Hur poesi och hemtjänst kan hänga 
ihop? Likheterna ligger i att det fi nns 
tydliga ramar. Mycket ska rymmas på 
en liten tid. Man ska hantera ett strikt 
format. Så mycket liv, skratt, härlighet 
inom en begränsad tid. Så många 
lager i yrket – dödsångest, kärlek, 
förväntan och fysisk närvaro. Poesin 
är ofta långt från det kroppsliga. 
Men i bägge världarna behöver 
fantasin sättas igång. Det ryms en 
stor skicklighet i omsorgsyrkena. 
Förmåga att ta in människor. Viktigt 
att erkänna svårigheterna i att 
balansera. Att använda det utrymme 
som fi nns.

För det krävs ett nytt och rikare 
språk. Då kan konsten och poesin 
träda in.

VAD HAR KONST MED 
VÅRD ATT GÖRA?

Hur kan poesi och 
hemtjänst hänga ihop?

Gunilla Lundahl i samtal med Linnea Swedenmark

Hur kan poesi och 
hemtjänst hänga ihop?

Hur kan poesi och 
hemtjänst hänga ihop?hemtjänst hänga ihop?

Gunilla Lundahl i samtal med Linnea Swedenmark

Hur kan poesi och 

             På vilket sätt är 
           eller behöver du vara 
         konstnärlig eller kreativ 
i ditt vård- och omsorgsarbete?

     På vilket sätt visar sig 
omsorg i ditt arbete 
inom konstfältet? 

I     förra numret av Vård och Värde 
bjöd vi in konstnärer som arbetar 
inom vården, särskilt äldrevården, att 

tillsammans med oss delta i en workshop ledd 
av sjuksköterskan och curatorn Kim Einarsson. 
Workshopen fokuserade på relationen mellan 
deltagarnas vård- respektive kulturarbete. Hur 
ryms omsorg i vård respektive konstarbetet? 
Vilken typ av kreativitet krävs för att navigera 
konstvärlden och den egna konstpraktiken och 
hur kan vi jämföra med den kreativitet som 
vårdarbetare måste använda i sitt jobb för att 
navigera vårdapparaten och olika personers 
skiftande behov? 

Dessa frågor ledde till en öppen 
diskussion under workshopen, där fl era 
deltagare konstaterade att de aldrig tidigare 
haft chansen att prata om sina bägge 
arbeten tillsammans, att refl ektera över vilka 
kunskaper och färdigheter som behövs i 
arbetet inom vård såväl som inom kulturen. 
Dessa frågeställningar öppnade upp för 
ett samtal som visade på en stor kreativitet 
och känslighet och berörde både konst- och 
vårdarbetets bredare politiska och kulturella 
kontext, samt hur de båda jobben värderas i 
samhället. Några av de konstnärer som arbetar 
inom vården och deltog i workshopen är Åsa 
Båve, Maja Andersson, Maria Högbäcke och 
Anna Kinbom.

 I omsorgsarbetet är beröring och att ta sig tid
för att samtala några av det viktigaste aspekterna 
för att jag ska känna att jag gör ett bra jobb. Det 
är också dessa delar som aldrig mäts och därför
ofta försvinner i listor över vad som ska göras. 
 I närvaron, i stunden som inte är planerad, 
  kan mötet uppstå, då kan våra ”jag” lösas 
      upp och vi kan se och nå varandra.

När jag tänker på erfarenheter och upplevelser
från hemtjänsten är det några känslor som är starkare 

   än andra. Känslan att hela tiden vara efter schemat, 
 att inte hinna vara tillräckligt närvarande för vårdtagarna  
 och hela tiden vilja göra mer än det som görs. Dessa  
  känslor kommer från det begränsade tidsschemat 
och att ofta vara en person kort i arbetslaget samt 
att färdvägen mellan olika besök ofta skulle tas från 
vårdtagarnas tid. Vid sidan om detta fi nns också känslan   
 av att göra ett viktigt arbete och den kärlek som vi fi ck 
   från vårdtagarna som gav energi att fortsätta arbeta.

Personlig assistans, som är en fantastisk insats   
   i samhället, har en liberal historik och är färgad av 
liberala idéer. Jag försökte förstå vad tystnadsplikten 
innebar, eftersom det är väldigt svårt om man inte får 
säga något om sitt jobb så kan jag inte berätta något 
till någon, inte ens till mina kollegor på jobbet. Så det 
är alltså en tolkningsfråga vad man får säga och inte  
säga, vad som anses vara att förmedla information 

 och vad som kan göra att du blir stämd.

      För mig handlar det om att vara nära det yttersta,
ja att vara nära döden. För mig är det att vara nära livet. 
Det är faktiskt där de möts för mig, vården och konsten.
 I övrigt liknar de inte varandra alls. Av vårdjobbet blir
 jag nedsliten, min kropp skrubbas ner som en morot  
 som rivs för varje arbetspass. Av konsten skrubbas inte
    min kropp ner. Därför förhåller jag mig kritiskt 
         till ett estetiserande av vårdjobb.

             På vilket sätt är 
           eller behöver du vara 

     På vilket sätt visar sig 
             På vilket sätt är 

     På vilket sätt visar sig 
             På vilket sätt är omsorg i ditt arbete 

inom konstfältet? 

I förra numret av Vård och Värde 
bjöd vi in konstnärer som arbetar 

             På vilket sätt är 
           eller behöver du vara 
         konstnärlig eller kreativ 
i ditt vård- och omsorgsarbete?

förra numret av Vård och Värde 
bjöd vi in konstnärer som arbetar 
inom vården, särskilt äldrevården, att 

 I omsorgsarbetet är beröring och att ta sig tid
för att samtala några av det viktigaste aspekterna 
för att jag ska känna att jag gör ett bra jobb. Det 

             På vilket sätt är 
           eller behöver du vara 
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Vad är en skälig livsnivå? 
När kraft erna tagit slut 
och en behöver samhällets 

hjälp för att  leva vidare?
Att  skapa en skälig livsnivå 

är statens åtagande gentemot 
sina äldre medborgare. Så brukar 
Socialtjänstlagens första paragraf 
tolkas. Kommunerna har omsorgen 
som sitt  ansvar. Regionernas budget 
ska räcka ti ll vården.

Kommunerna avsätt er en mindre 
del av sin hela budget ti ll sociala 
utgift er. Stockholm fördelar den ti ll 
sina stadsdelars sociala nämnder. På 
deras konto görs sen en uppdelning 
mellan äldreomsorg, barnstugor, 
parker, missbruksvård och så vidare. 
Det är kommunpoliti kernas uppgift  
att  bestämma hur och var pengarna 
ska användas. Vilka behov som 
ska tas omhand. De skapar också 
regler och ruti ner för hur omsorgs-

arbetet ska genomföras i enlighet 
med de lagar som fi nns. Den 
som vill ha hjälp vänder sig ti ll 
stadsdelsnämnden för att  få en 
biståndshandläggare.

Hero Rashid är biståndshandläggare
på stadsdelsnämnden för Enskede-
Årsta-Vantör. Hon är en av de många 
som bedömer vilken hjälp som kan 
ges inom de ramar som politi kerna 
bestämt.

Jag ser min uppgift  som att  skapa bra 
livsvillkor för andra – åldringar, dem 
med psykisk funkti onsnedsätt ning, 
missbrukare – att  se ti ll att  det ska 
fi nnas råd och utrymme för dem. 
Jag älskar mitt  jobb. Jag jobbar 
varje dag med mig själv för att  
förstå livsvillkoren för de människor 
jag träff ar. Så att  jag kan göra bra 
bedömningar.

Vi är 43 personer på min arbetsplats 
på Globen. Jag har en rymlig budget 
och har delegati on att  fatt a beslut om 
bistånd för upp ti ll åtti  o ti mmar per 
månad för den enskilda som ansöker 
om hjälp. Hjälp ti ll självhjälp är för 
mig utgångspunkten, men jag brinner 
mest för de utsatt a. För dem är jag 
mest ti llgänglig. 

Stockholms stad är en bra 
arbetsgivare. Äldreförvaltningen 
är tydlig med vad som gäller. Det 
fi nns ruti ner och riktlinjer ti ll stöd 
för bedömningar. Jag kan få stöd av 
mina chefer när jag är osäker och där 
ansökan om stöd är mer omfatt ande. 
Jag har möjlighet ti ll fortbildning 
och uppdatering av kunskap genom 
att  gå på utbildningar. Senast en 
om hur man tolkar lagsti ft ningen 
kring vad som är rimligt. Vi har 
ti llgång ti ll handledning i grupp. Det 
fi nns en bra organisati on som talar 
om vem som gör vad, skapar fasta 
mötesti der. Uppföljning varje dag. 
Erfarna kollegor att  rådgöra med. Vi 
är uppdelade på tre team som har 
inbördes kontakt och ger varandra 
kollegialt stöd. Jag tycker att  jag kan 
göra humana bedömningar med 
utgångspunkt i min solidaritet med 

mina chefer, med organisati onen 
och de människor jag har hand om.

Att  vara biståndshandläggare är 
ett  mycket personligt yrke. Man får 
komma nära människor. Jag hade 
en farmor som jag tyckte mycket 
om som barn. Så jag brinner för de 
äldre. Ser mig som någons jätt enära. 
Det är inte min funkti on, men jag 
är uppvuxen i Mellanöstern, där 
fi ck jag min uppfostran. Mitt  sätt  
att  tänka innehåller känsla för 
kollekti vet och respekt för äldre. 
En person som är gammal behöver 
mer uppmärksamhet.

Mitt  jobb är inte bara en dans 
på rosor. Det fi nns människor som 
jag möter som är mindre nöjda 
med sin livssituati on. Och det fi nns 
människor som har behov, som inte 
ryms i regelsystemet. Det gäller 
att  vara påhitti  g. Det gäller att  hitt a 
hålrum. Det fi nns åtgärder som är 
mänskligt nödvändiga utanför det 
professionella åtagandet. Det handlar 
om att  vilja göra dem ändå. Man 
anpassar sig ti ll systemet och de 
personer man möter.

Att  vara biståndshandläggare kan 
också innebära att  vara allt-i-allo, 

en slags god man för de ensammaste 
ti lls man kan ordna att  personen får 
en god man. Mitt  yrke ser jag också 
på som en form av konstnärligt 
arbete. Man måste använda sin 
fi ngertoppskänsla. Det blir ett  
hantverk som kommer ur erfarenhet. 
Man möter så många olika sorters 
problem. Vad är skäligt för den 
välbeställda? För den hemlösa? Den 
ensamma? En som lider av psykisk 
funkti onsnedsätt ning? 

Det ser olika ut i olika stadsdelar. 
Jag jobbade förut i en ytt erstadsdel, 
i ett  område som är socioekono-
miskt utsatt . I de områdena är 
folkhälsan sämre, där fi nns fl er 
äldre, mer missbruk och psykisk 
funkti onsnedsätt ning. Då räcker 
inte resurserna. 

Den politi ska viljan bör vara bätt re. 
Vårdyrket bör värderas högre och få 
bätt re status. Omsorgens personal 
får slita ut sig. Äldreomsorgen är lågt 
prioriterad. Varför ska också arbetet 
i omsorgen betraktas som mindre 
att rakti vt arbete? Jag tror lösningen 
är sex ti mmars arbetsdag och en bra 
lön för mödan.

Ibland skulle jag också önska att  
människor planerade sitt  åldrande på 
ett  bra sätt . En trygg och anpassad 
bostad ti ll exempel. Åldrande kräver 
planering.

Hur vill du ha det när du blir 
gammal?

Jag vill bo i ett  bra servicehus. Kunna 
stänga min dörr, ha en egen lägenhet, 
men kunna få hjälp när jag behöver 
det och människor omkring mig. Det 
fi nns fi na servicehus här i Stockholm. 
Men där har inte alla råd att  bo. De 
borde subventi oneras. Kollekti vhus 
låter lockande, men dyrt det med 
utan subventi oner.

Min dröm just nu är att  
ti llsammans med andra skapa en 
dagverksamhet/öppen mötesplats 
här i Tensta där de äldre kunde 
få komma och äta, umgås, utbyta 
tankar, uppleva gemenskap. De 
äldre kvinnorna behöver en öppen 
mötesplats. När barnen blivit 
vuxna och de själva blivit gamla 
behöver de en plats för gemenskap 
dit de kan komma när de vill utan 
biståndsbeslut.

Vad är skälig 
livsnivå?

Gunilla Lundahl i samtal med Hero Rashid

Vi har fått  lyssna ti ll många röster och erfarenheter 
av de utmanande villkoren för vårdarbete. Om den 

påtagliga kontrasten vad gäller ti llgångar mellan 
kommun och landsti ng, och de resulterande hierarkier 
som har ärrat vårdarbetare. Om ensamheten i queert 
åldrande i ett  heteronormati vt system, kanske utan 
den privata kärnfamiljen som det underfi nansierade 

vårdsystemet tvingar oss att  förlita oss på. 

Nästa nummer av Vård och Värde kommer att  utgå 
från den enorma gemensamma texten vi skriver. 
Dokumentati onen i journaler, anteckningarna på 
schemahörn, standardfraserna vi måste bocka av, 
dagböckerna som fylls eft er långa arbetspass och 

känslan av att  något måste få komma ut. Vi kommer 
fördjupa oss i döendet och den sista ti den. Vad har 
vi lärt oss under processens gång och hur tar vi det 

vidare? Hur vill vi ha det? Vem ska ta hand om 
vem och på vilka villkor? Hur vill vi dö? 

NÄSTA 
NUMMERNUMMER

MAMI:AMA:MÖDRAR (2021)
”Vi är barnen som bevittnat hur våra mödrars liv 
trasats sönder av en arbetsmarknad med låga 
löner och slitsamt kroppsarbete, samt mödrar 
som kastats ut ur systemet rakt in i fattigdom. 
Deras liv är en spegling av ett system som 
bygger på ojämlikhet, vilket har bidragit till deras 
undergång. Som barn vill vi bryta den tystnad 
och den isolering som omgärdat våra mödrars 
liv. Vi vill skriva in deras berättelser i historien 
och tala om de styrkor, omhändertaganden och 
kärleksförklaringar som rört sig i det tysta.”

Så skrivet kollektivet bakom boken. Bokens 
bakgrund är en utställning från hösten 2020 
på Botkyrka konsthall – i sin tur resultatet av 
en kollektiv process där nio konstnärer och 

kulturarbetare gick ihop för att lyfta fram arbetande 
mödrars perspektiv och villkor. Arbetet i vården 
är ett stort tema. Boken har blivit en berättelse 
om sorg, frustration och kärlek i en dialog 
mellan generationer. Alla intäkter från boken 
MAMI:AMA:MÖDRAR går till föreningen Geesgud 
som är en del av nattvandrande mammor i Järva.

UNDERSKÖTERSKA OM SORG (2021)
Usk om sorg är ett fanzine som sattes ihop som 
ett avsked. Det är texter som skrivits under 
nattpass, korta rader av frustration, sorg, kärlek. 
Det är bilder, internskämt, korsord, recept, serier, 
kärlekshistorier. 

Det är den starka känslan av att göra ett viktigt 
jobb som rymmer hela tillvarons aspekter. Det är 

den starka känslan av att vi slösar bort de äldre. 
Om du vill läsa det så kan du få det postat 
till dig mot portokostnaden, skriv till 
ericajohanssonafreixo@gmail.com.

KONSTNÄRSHEMMET (2012–2016)
Roman av Lisa Stålspets organiserad i tre delar 
som skrevs och publicerades under fyra år 2012–
2016. Romanen handlar om ett äldreboende för 
pensionerade konstnärer. Här jobbar den unga 
konstnären Iris som vårdbiträde och tar hand 
om åldrande konstnärer. Den samlande punkten 
för de gamla konstnärerna är det gemensamma 
huset, och berättelsen rör sig inom husets väggar. 
För Stålspets är idéen om ett äldreboende för 
konstnärer ett sätt att synliggöra institutionens 
starka normskapande kraft. Hur skulle en 
institution som tog utgångspunkt i bohemerna 
se ut? Romanen behandlar frågor om identitet 
och arbete, genom åldrandeprocessen, såväl 
som mer allmänna frågor om mänsklig existens. 

NÄSTA 



Google
Vad gör vi när vi inte vet, 

när vi inte hittar vägen eller 
vad växten heter? När vi vill 
ha tips, kunskap. Om vi inte 
frågar. Om vi inte vill verka 
dumma. Om vi inte tror att 

någon har svaret. 

*
Stress of conscience

Den stress som uppkommer 
på grund av dåligt samvete 
över att inte kunna utföra 

arbetet utifrån sina 
värderingar och ideal. 

När tiden inte räcker till, 
att tvingas ge vård som 

känns fel, att utsättas för 
oförenliga krav i vårdarbetet, 
att se på när patienterna blir 
kränkta eller skadade eller 
att arbetet är så krävande 
att det inkräktar på ens 

privatliv. 

*
Dubbelbemanning 

Den tysta överens-
kommelsen om att en gör allt 

själv för att alla ska hinna.

*
Dödsdoula

En dödsdoula är en person 
som fungerar som en trygg 

följeslagare under livets 
slutskede, en bro mellan den 
döende och dess närstående, 
sjukvård och andra instanser. 

Dödsdoulor har en icke-
medicinsk roll och arbetar 
i personens hem såväl som 
på sjukhus och vårdhem.

L E
X I K

O N

Maria sa:

Att bli gammal 

är att njuta av 

en ny vänskap

Frida sa:

Att bli gammal 

är att se sig själv 

i spegeln

för att försöka hitta 

spår av den vilda 

tonåringen

som liftade genom 

Europa

           Sven sa:
      Att bli gammal 

  är att leva med 

   ett facit 
     över alla sina  

     livsval

Dikterna är hämtade från Linnea Swedenmarks
skönlitterära debut En natt kidnappar jag alla mina 

hemtjänstkunder i en stulen buss. (2020). Lil’Lit Förlag.

Johannes sa:

Att bli gammal 

är att lära sig 

förlora


