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Förord

mitt uppdragI särskild frågorutredare bemötandesom av om
ingåräldre bl.a. jag skall "redovisa antal goda exempelatt ettav

verksamheter i vilka det målmedvetet arbetats med kvalitets-
utveckling och frågordär bemötande äldre viktigtär ettom av
inslag" dir. 159.1995:

här skriftenDen berättar goda exempel blev resultatetom som
förfrågan till landets samtliga kommuner och landstingav en

hösten 1996.

Varför är det viktigt beskriva vårdgoda inomatt exempel
och äldreomsorg om
Mina erfarenheter äldreomsorgen har givit mig bildav en som
kan såsammanfattas här:

finns mångaDet mycket goda insatser inom omsorg om-
äldre.

finns inslagDet kan måsteoch förbättras både kortsom-
långoch sikt.
ñnns företeelserDet fullständigt oacceptabla ochärsom som-

omedelbart och kraftfullt måste bli föremål åtgärder.för

massmedia, i detI offentliga samtalet och vid samspråk männi-
skor emellan ñnns ofta utpräglad uppmärksamhet deen
mörka inslagen.

Många gånger har jag kunnat märka de negativa exemplenatt
åstadkommitinte känslor hopplöshet,än vanmaktannat ochav

otrygghet. denInte förändring till det bättre förhopp-som man
ningsvis har tänkt sig.

Gamla människor, också har med TV-bildermen yngre,
näthinnan börjat Äldrekänna ängslan inför ålderdomen.
medborgare sig problem och belastning i trångadenser som
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befolk-grundsamhälletsamhällsekonomin. De tror att av
övermäktigheltstår införålderssarmnansättningningens en

uppgiñ.
detochförändratsförutsättningarekonomiska attSant är, att

håll visatmånga harPåomprövning.måste leda till att enman
till nedskär-och bartblottförenklasomprövning inte kansådan

måste ställetiverksamheten. Detbefintliganingar den vara en
mål fastslagits.nå dealternativaprövning flera vägar att somav

vård ochservice,dengranskningocksåmåste bliDet aven
hittills.erbjuditsomsorg som

givitochidealhumanistiskaövergivitibland harDet sägs att
ekonomismen.förvika

detinte Mendettauppfattningbestämda ärMin sant.är att
utvecklingoönskadförriskernaidentifierakunnagäller att en
undersök-efterundersökningmotkrañemamobilisera Ioch

skalläldreomsorgenstöd försittmedborgarnauttalarning att
upplevaskall kunnaså äldreförfogandemedel till sitt att en

djuptochfinnsålderdom.värdig Detoch gemensamtetttrygg
bevakaockså starkt intressefinnsDet attkänt ettengagemang.

alltidinteanvänds bästa Dettillgängliga sätt. äratt resurser
värdigtåstadkommerpersonalresurserså ökade ettatt mera

krävsinnehåll vård ochi Detbättrebemötande och ett omsorg.
skall ske.och hur detskallvadmedvetenhet görassomomen

återstårdetförvisso,finnserfarenheterochKunskaper men
tilloch kommaspridningde skallförmycket göra attatt

användning.vardaglig
kosmetiskt döljaförinte visasexempel skall attGoda attupp

hellermåste bort.oundgängligen Inteföreteelserfinnsdet som
tidsvåra ochfrågorfinnsnonchalera det tarför ärattatt som
tillstimuleramöjligheterexemplensde godalösa. attJagatt ser

tillämpningnödvändigtvis tillförändringsarbete. Inte samma
också tänkande Dettillsjälvfallet ärexempleni nyttutansom

krafter.frigörinspiration ochförebilderövertygelsemin att ger
därförändringsmöjlighetertilltilltroexemplen kangodaDe ge

sig fast ibitithopplöshetvanmakt och väggarna.
användaochfördelahög gradi myckethandlarDet attom

depräglasförhållningssättmedtillgängliga ett avsomresurser
äldreomsorgen;skallvillegentligenbegrepp styrasom

värdighet.ochintegritet, trygghetsjälvbestämmande,
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godafår aldrig färdiga med skapa detVi atttro oss vara
vårdinnehålletbemötandet och det goda i och omsorg.

får inte heller förledas det enda yrkesgruppVi äratt tro att en
varaktigtnågra enstaka eldsjälar kan byggaeller ettsom upp

fråga for alla.resultat. Det är en oss
får hartid de goda exemplenhög DeDet är utrymme.att som

medarbe-exemplen sig som äldre, anhöriga till äldre ellernära
vård måste till tals ochi och äldre kommatare omsorg om

förmedla.bekräftade for de har viktiga erfarenheterbli attatt
någonmåste också till"nyhetsvärde" och inte förvisasDe tyst

tiger still.där hälsanhörna
förfråganmin landsting ficksamband med till kommuner ochI

utredningens sekretariat telefonsamtal alldelesta emot av en
något ocksåspeciell viktigt jag villkaraktär. lärdeDe oss som

Många frågade sådanavidare. ringde och exempelföra somom
någothade i sin närhet skicka in". Oña med tilläggde "var att

så försöktinte märkvärdiga saker har"Det ärsom nog men
att

sådana måste bådesamtal det ägnasatt mera
kraft stärka de goda kraitema till sigoch större att tro
på möjligheternasjälva och till positiv förändring. Ansvaret

ligger inte minst hos politiker ochinom kommuneross som
landsting skall formulera riktlinjer vägledning for värdigtoch ett
innehåll bådei äldre. Uppgiften skapaär attomsorg om
förutsättningar vårdensfor växande och i ochengagemang

innehåll och fortlöpande och kraftfullutövaattomsorgens en
vaksamhet felaktig utveckling användaAttatt stoppas.
tillgängliga medel handlar bl.a. medrätt att attom vara noga

måste ocksåfölja och värdera vad erfarenheternaDegör.man
fortlöpande till i dagligakomma det arbetet. Det ärnytta en

måsteuppgiñ delas alla berörda.som av

Varför jag valt just dessa exempelhar
mångahar begränsade velat speglaJag rapportens utrymme

många Småföreteelser och allra helst flera och stora-
förändringsarbeten, varierande i olikaverksamheter delar av
Sverige, vardagsaktiviteter projekt inriktningoch med äldre

deras anhöriga i olika situationer, personalutbildning ioch
många former.
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inspirerandehar inte varit lätt mycketDet processmen enen
områden många inågra exempel. vissa finnsvälja Inomatt

några måste Dåväljas här.mitt tycke lika goda exempel men
viss för urvalet.spridningen landet spelat rollhar över

"Så ocksånågra läsare tänkerKanske det görär utanatt
ocksånågot jag detdet särskilt."tycka Det äräratt att tror

förhållandet det skall uppskattas kanverkliga och Det t.o.m.
Sånågra betydligt bättre.tycker deras exempel äratt attvara

också ställt krav varjedet jag har intekan attsomvara -
slutfört i alla detaljer.perfekt ellerbeskrivet exempel skall vara

uppfattningar skallolika kunnaMin förhoppning läsarnasär att
nyttiga för fortsatt utvecklingsarbete.leda till diskussioner, ett

alltså något "rättvist".inte urval i alla delar DetDet ärär som
tillvara exempel ochdessutom flera tillfällenkommer att ta

förslagen i slutbetänkande jagerfarenheter, inte minst i det som
kunna lämna försommarenhoppas 1997.

vittnar hur tidSlutligen vill jag berätta händelse som omen
olikakan användas sätt.

kvinnas sjukbädd.anhörig blev hastigt kallad till äldreEn en
långefteranhörige kom till sjukhuset kvällendenNär sent

smörgåsar någraoch minuterhan med kaffe,togs emotresa
ocksåkunde uppleva hurmed vänliga, informativa besked. Han

från sig tillalla olika yrkesgrupper de talade vändepersonal när
långtmycket borta.patienten, hon tycktesäven om vara

svåraockså så i situationenAllt den"Händema "var varsarnma.
gå på värdigt bemötande. anhörigetycktes Denut att ettge

rädslaberättade detta intryck fanns och bort hanstog ettatt
Påtonfall.arbetslag medhelt dygn. det komMen annatett nytt

några repliker förändradesmindre fem minuter ochän genom
avdelningen blev helt andra"hela bilden. "Färgerna är

hälsningminnesbilden. Vad hände Personalen kommer utan
abrupt till den anhörige:i den döende kvinnans och sägerrum

så får gjorde detta"Vi vända henne du ochska ut" utan-
någrasjuka säkert tekniskt riktiga,tilltal till den och genom

Så bilden inkännande bemötandet.handgrepp. raserades detav
för inte baraResultatet blev anhörig tappade förtroendeten som

ocksåomvårdnaddenna personal och dess vilja godatt utange
Såför hela avdelningen och till och med för sjukhuset. lätt

dåliga -låtsprids det makten och till det godautrymmetoss ge
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tillTack alla bidragit med erfarenheter och godaer som era
bådeexempel dem redovisas här och dem kommersom som-

till användning vid mina kommande överväganden och forslag.
ocksåTack till ñilansjoumalisten Charlotte Säfström, Skurup,

i form hjälper mig förmedla någrareportagets attsom av
exemplen här i denna skrift. flera skrifterDen jagär en av som

betänkanden publicera under utredningsarbetetsutöver attavser
gång. riktar mitt tackJag till Harriet Ståhlberg, Malmö,även

sinamed teckningar illustrerar inlevelse och ivärmesom
kontakten med äldre.

Avslutningsvis vill jag varje granskats ochnämna att reportage
godkänts berörda. förekommande fall dåI enskilda självaav

såinte kunnat har och andra personliga uppgiftergöra namn
bytts ut.

Utredningens sekretariat tillhandahåller lista insändaöveren
exempel här blir översiktligt beskrivna i skriftens sistasom
avsnitt. Adressen till utredningen bemötande äldre ärom av
Socialdepartementet DärifrånStockholm. går också103 33 det

erhålla skriften kassett och punktskriñatt samt en samman-
fattning med lättläst text.

Helsingborg i april 1997

Britta Rundström

särskild utredare
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vi for utveckla kvalitetgör att

Hur skapar lärande organisation inom äldreomsor-man en
gen Hur ska höja kvaliteten med krympandeman
resurser I Västmanland är projektet "Kvalitets-svaret
utveckling nätverk", där lärande granskning blivitgenom

viktig del.en
Den lärande pågranskningen bygger kolleger granskaratt

varandra. Vi har besökt sjukhemmet Hällbacken i Arboga
ålderdomshemmetgranskat Västerås.Björkbacken isom

Båda arbetslagen berättar sina erfarenheter.om

Först projektet helhet.presenteras som
börjar bli längeDet sedan det regnade äldreomsor-övermanna
i Västmanlands kommuner. gäller detNu tillvara denatt tagen

finns och helst odla lite Projektet Kvalitets-manna som egen.
utveckling sådan nyodling. har redanDennätver ärgenom en
börjat skörd. Kvalitetsarbete har blivit honnörsord och deettge

driver utvecklingen de kvinnor arbetar sjukhem,ärsom som
servicehus, i gruppbostäder och inom hemtjänsten i elva

och i Västeråskommuner sju kommundelar.
Kerstin Westholm i harFagersta varit projektledare under

år.snart tre

inte chefsprojekt,Detta Kerstin. Viljanär deltaett säger att-
komma underifrån,ska från personalen själv. villDe ärsom

med, andra avstår.
Och Roland Svensson, skrivit den fylliga rapportensom

Kvalitetsutveckling nätverk lärande organisa-genom en-
tion for utveckling äldreomsorgen 1996, håller med.av
Kerstin brukar betona detta form utbildningäratt en av av-
personalen. impulser,Det tips och idéer. dag har inteIger
råd med traditionella dåkurser, detta läraär sätt,ett att av
varandra. gällerDet använda alla i region,att attresurser en
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Åh kontakt-långt kommit medvad de harexempel:hitta bra
arbetsuppgifterdelegerabättremarmaskap Aha, är att

nätverket,sprider sigIdéertill personalen sägergenom
Roland Svensson.

nedåt. Tidenekonomiskaallasedan pekadeFör tre prognoser
forbi.hålen överskridna budgetaridå förandra tog varansvar

blir äldrebefolkningsstatistik svenskenvisade allSamtidigt att
vårdvärdigklarablir fler. skade gamlaoch Hur attatt geman

kvaliténskamindre pengareller Hurmedoch sammaomsorg
utvecklassäkras,kunna rent av

idéersprida godaförsökaVästmanland blevI attett svarenav
Startpunkten blevnätverk.länsövergripandevia tretre

komTill konferenserna 8-10höstensökkonferenser 1994.
skulleDeltagarnafrån varje kommun. representerapersoner

skulleorganisationen. demnivåer Avinomolika yrken och
undersköterskor/vårdbiträden.från varjeminst kommuntre vara

i mindredeltagarnaPå arbetadekonferensen grupper, som
hannDeltagarnamellan arbetspassen.sammansättningbytte

från kommuner,kvalitetsfrågor andrameddiskutera personer
Fråganyrken.med andraochinom yrkeförst senaresamma

börtråd konferensen igenom Hurrödlöpte var:somsom en
år braden skafemäldreomsorgen ut omsorgvara enomse om

deltagarnasist samladesarbetsmiljö Allrasamtidigt braoch en
arbetsuppgift blevfrån iden kommunen Derasen grupp.egna

hemkommunen.handlingsplan förmålskriva och göraatt en
utsågs kontaktpersonerPå återseende, radInnan enman sa

ingåskulle i nätverket.som

påRingar vattnet
förstanätverksarbetet börja.egentliga Dekunde detNu

arbetsuppgifterhade med sigoch allakontakterna knutnavar
konferensdeltagarnasPå några håll ifrågasatteshem. rätt att

framtida äldreomsorg.mål för den kommunenssätta egnaupp
Redan hadesökkonferenser.anordnalöstesDet att egnagenom

deltagit ilokaltringarprojektidén Devattnetgett som
andras.medverksamheten hemmakonferensen började jämföra

prövadehos varandra ochbörjade studiebesökMan attgöra
någon dag.arbetsplats förbyta
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innebär personalen äldreomsorgen"Projektet inom iatt
nätverksaktiviteter för utbytadeltar olika slaglänet i attav

och erfarenheter verksamheter. Samarbetetidéer sinaom
stimulans och fungera drivkraft till kvalitets-skall ge som

Nätverketförändringsarbete den kommunen.och i egna
långsiktigtskall medel för få till stånd ettett attses som

vid sjukhem,förändringsarbete äldreomsorgeninom
gruppboenden och hemtjänsten. "servicehus, i

Roland Svenssons projektrapport,Ur 1996.maj

förändringsarbeteUnder hela projektet har betonat attman
underifrån. Då igång spiral där ökatmåste ske kan man en

klimat där detsamarbete leder till öppenhet och ärstörre ett
andraslättare till sig idéer och drata nyttaatt att avnya

Såerfarenheter. har skapat grundförutsättningama för enman
lärande organisation.

Lärande granskning
gång.Nätverken i Kerstin Westholm börjathadevar arrangera

vårduppskattade temadagar, demenssjukdomar, i livetst.ex.om
någonslutskede eller för alltidäldre, där huvudtalarenmat var

från länet.
Då väcktes tanken granskning verksamheten för förstaav

gången. Varför inte och tittar varandras verk-närmaretar
samhet och TjugoSagt gjort. representerade depersoner som

nätverken till första upptaktsträffen och börjadekomtre
hur verksamhetsgranskning skulle till. Vifundera kunna

utgånågot ifrån något två manualermåste ha blevDettaatt
frågor, sjukhem/gruppboende ochmed riktade sig tillen som

till servicehus/hemtjänst. leda bort tankarnaden andra För att
från kontroll inspektion, valde det ömsesidi-och betonaattman

lärandet.ga
frånLärande granskning innebär 3-4att t.ex. ettpersoner

åkersjukhem i och granskar sjukhem iväg ett annanen
har vi vill bli granskade.kommun, sagtsom

Arbetslaget ska granskningen lägger arbetet.görasom upp-
finns inget färdigt koncept. Vi har starkt betonat detDet att
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arbetslaget bestämmer hur de vill Rolandär göra, sägersom
Svensson.

spartider bara hör hur arbetsbördan ökar,I när man ger-
granskningarna fm insikt i verksamheten stärker själv-ochen
känslan mycket. deltar känner de betydelse-De ärattsom
fulla, hur andra jobbar, knycker idéer och varandra,lärser av

Kerstin Westholm.säger

Granskningsarbetet utvidgning nätverket. Varje höstär en av
våroch granskningscirklar. ingårcirkelIstartas t.ex.en

exempel ingår bådehandñill gmppboenden. i cirkelnDeen som
granskar och granskas. Gruppboende granskara som

någongranskar ända till cirkeln sluts och granskar härDena.
vårvintern ingår arbetsplatser i olika cirklar. ökar63 Intresset

råddehela tiden. omgången ganska osäkerhetFörsta stor om
hur skulle Granskningarna präglades försiktighet.göra.man av

svårt föra fram kritik. blivit tiden.har bättre medDet Detattvar
påverkahandlar den arbetsplatsen.Det Deattom egna som-

blirmed jättetända, de blir medvetna och det lyser igenomär
jobbet. Sedan ska de sprida sina erfarenheter vidare arbets-
platsträlfar, Kerstin.säger

Måste sprida erfarenheterna
finns åkerrisk det bara blir de i blirDet vägatten som som-

engagerade, Roland.säger
Redan har idén med lärande granskning spritt sig. Sjuksköter-

skoma arbetar inom äldreomsorgen har börjat granska hursom
journaler håll.for olika Vad lära varandrakan Numan av

sitter arbetsterapeuter och skriver manualer for lärande gransk-
ning.

Arbetet med Kvalitetsutveckling nätverk fortsätter.genom
det ñnns for framtiden. Vad ska hända efter projekt-Men oro

tidens slut sig själva,nätverken överlevaKommer näratt av
övergårKerstin Westholm till andra sysslor

Samtidigt lite juligrubblar tiden eñer forsta 1997,som man
arbetar arbetsgrupp fram 40-sidig handbok i lärandeen en
granskning. hoppas kunna sprida idén landet.Man över

RolandNär Svensson ska sammanfatta projektet kommer han
fram till det bidragit till öka utbytet kunskaper ochatt att av er-
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farenheter nivåer tidigare inte hañ sånt utbyte. harDetsom
skapat öppenhet för förändringar.större harDeten engagerat

antal undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskorett stort
arbetsledareoch i fruktbart samarbete. Lärande granskningett

har varit uppskattad metod dem medverkat och bören av som
kunna tillämpas inom många andra verksamhetsområden.

manualen förI granskning sjukhem/gruppboende, tittarav man
huvudområden:närmare tre

Vilka förutsättningar har verksamheten

Exempel:
Vilken personaltäthet finns på enheten
Vilka arbetsuppgifter förutomingår omvårdnadsarbeterent
Vilken medicinsk dokumentation använder nityp av
Arbetar med kontaktmannaskapni
Upplever ni har valfrihetpensionären dagliga leverneatt i sitt
här
Vilka beslut fattar personalgruppen, vilka beslut fattar chefen
Har verksamheten nedbrutna målegna
Hur lämnar informationni verksamheten till inflyttadeom pen-

ochsionärer till deras anhöriga

Hur utförs verksamheten

Exempel:
Hur sker behovsbedömning, vårdplanering,rapportering, sam-
arbete med primärvård och lasarett
Vilka rehabiliteringsmojligheter finns för pensionärerna
Delegeras medicinhantering/utdelning och andra arbetsuppgif-
ter
Hur många trycksår behandlar nuni just

arbetarHur med vård livetsni slutskedei
Ges möjlighet till kompetensutvecklingni
Gör arbetsplatsbytenni eller hjälper andra personalgrupper

hårdvid arbetsbelastning
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resultatverksamhetensVilket är

tyckerpensionärerna/kundernavadVet ni
tyckeranhörigavadVet ni

delaktiga ikännaanhörigaför sigmöjligtdetHur attnigör
omvårdnadpensionärernas

omvårdnadspeciellbehovdu fårvilja bo härSkulle du avom
gammalblirdunär

åsikterkanUpplever nini sägaatt era

varandragranskaAtt
privilegiumdetvår uppfattningförstärkta i attVi är ettattär

emellan ..."sjukhemidéerochta ge
BirgittaochLundgrenMarinaGunillaSå avslutar Larsson,

synpunkterskriftligasinai Arbogafrån HällbackenBjörklund
Västerås.Björkbacken igranskningenefter av

Björk-från Hällbacken.BjörkbackensigskiljerTill det yttre
nygamlaVästerås stadsålderdomshemmoderntbacken är ett
kvadrat-iboendevåningar med 3637isjukhemför trenamn

kylskåp. Häll-ochmedlägenheter, pentrytoa,meter stora egen
byggtsmarkplan,ifrån 1970-taletskapelsebacken är somen

demensav-finnsPå Hällbackenkrav.nittiotaletsfor klaraattom
för kort-avdelningochsjukhemsavdelningardelningar, en

tidsboende.
BjörkbackenPå ochHällbackeninre likhet.finnshärMen en

förhållbåda arbetarviktigt ochkvalitetsarbete att geär man
ingrediens i detviktigEngradpersonalen högre eget ansvar.av

lärandeochnätverkKvalitetsutvecklingarbetet är genom
granskning.

Susannegranskad,bligranska sägerDet än attattger mer-
fårBjörkbacken. ManundersköterskaBengtsson, snart

iidéertankar och väg.när ärmanmassor av
staden.våtgrå DethinnaliggerArboga.Februari i Det överen

därradion,nyheternaackompanjerasvädretmulna av
medStadenriksangelägenhet.fortfarandeframtidArbogas är en

försvinner 650framtiden. Snartinvånarna förde 00014 oroas
kanskeunderleverantörermedfrån räknar ärjobb stan, man

jobb i farozonen.ytterligare ett tusen
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jämvägsstatio-ligger någraHällbacken minuters bilväg från
låg byggnad, utfläkt bläckfisk,En med avdel-nen. som en

långsmalaningarna i dess huvudingången liggerRuntarmar.
för hårvårdlokaler terapi, gymnastik, hålleroch där MAS

medicinskt ansvarig sjuksköterska områdesansvarigoch till.
i högra korridoren befinner sig sjukhemsavdelningenNere

Ängen med boende. Hällbacken tidigare traditionellt24 ettvar;
sjukhem, med flerbäddsrum. har alla dockNumera egna rum,

toaletter eller kokmöjligheter.utanegna
Boendetiden blir allt kortare Hällbacken. gamla borDe

såhemma länge de önskar och det möjligt. Nackdelen medär
svårtdet personalen ibland har hinnaär att attnya en

ordentlig relation till de anhöriga, innan det dags sittaär att ner
i andaktsrummet tillsammans. ska kunna någonHur tröstaman

knappt kännerman
frånPersonal Hällbacken har varit med i frånnätverksarbetet

början. deltog iDe sökkonferensen hösten 1994.
jagOm hur mycket jobb det skulle bli hade jag aldrigvetat-

vågat med, Marina Lundgren. jag glad jagNusäger är attvara
inte visste det.

Ängen.sitterVi i litet mysigt rakiyggadeFyraett rum
kvinnor och jag. Birgitta Björklund biträde dagen, Kristinaär

jobbarPersson Marina undersköterska och Gunillaärnatt,
Larsson sjuksköterska. dem har arbetet iFör nätverket inneburit

rejäl kick.en
kom frånhem konferensenNär gjorde först planer for-

kontaktmaimaskap och fortsatte sedan omvårdnadsplaner,med
kunde redovisa konferens, berättar Gunilla.nästasom

omvårdnadsplanengällerNumera i hela kommunen. Det är en
följer den boende vid växelvård. Tidigare hade allapärm som

olika några hade inga alls. pärmenvsamlas levnads-Ipapper,
beskrivning, sjukdomshistoria, där står hur fungerarpersonen
och hans/hennes status, hur mycket han/hon klarar göraatt
själv.

2 17-0593
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granskningFörsiktig första
Birgitta.granskningen, berättarden lärandekomI nästa stegn
sjukhemingå i cirkelHällbacken i Arboga kom att avsamma
iBjörkbacken Väster-bli granskade,vill granska och somsom

granskningsomgångarvarit medås. Hällbacken har ett parom
sin gransk-tidgången personalenFörsta ner enormnu.

frågade iochoch gicklitet för mycketning, gapade över
de lärt sinaBjörkbacken, hadefor tilldetalj. de sedanNär av

besöket.vad de ville ha Nuoch säkraremisstag ut avvar
kunde läraarbetsplatsde granskningenvisste att av en annan

derasdem mycket egen.om
kanskeBirgitta. Vihemmablind,blilättDet görsägerär att-

hur andraifrågasätter inte det.visst och Närsättett ser
aha-upplevelse.får iblandorganiserar arbetet en

såfint andaktsrum,där de hadeVi kom till ställe närettett-
Marina.vårt,fixa till berättarhem börjadekom

vinner iockså arbetsplatsendenhänderDet att egna
områden.vissagranskas, Detjämförelse med den gersom

självkänsla.granskama
föri personalenhar allaVi bra delegera. Härär att ansvar-

också,ekonomisktnågot skaSnart störretaeget. ansvar
medMarina. Mansäger växer ansvaret.

entusiastiska. Vikommit tillbaka brukarNär vara-
ocharbetsplatsträffarvarit medvadberättar uppmunt-om

Gunilla.i granskningspärmarna,de andra titta sägerattrar

gångTuffare nästa
Västerås sigkände defrån tillHällbacken komNär gänget

hade förberett deraspersonalBjörkbackensmycket välkomna.
den dag besöketfrikopplat personal underväl ochankomst

informationstundsfika ochvarade. inleddes medDet omen
Västeråsioch äldreomsorgenBjörkbacken hurarbetet är

organiserad.
morgonsyssloma,i verksamheten ochVi ville inte störa-

Gunilla.säger
frågarfråga dem.samtal ManDet än utär ett attmer om-

Birgitta. Viberättar hur hosjämför och sägergör oss,
ochpratade allmäntså glödde.skrev Förstatt pennoma

så blev avbetat.efter hand, alltcheckade manualensedan av



lära beskrivaVi måste 17oss

diskuterarDet vad bra ochär när ärmestsom ger man som-
dåligt. utbyter erfarenheter GårNär alla tillman som upp
frukost hos Kristina.er, säger

bådekonst granska och bli granskad.Det Förstaär atten
gårgången det kanske lite fårtaffligt till. Granskama sigpröva

och oftafram osäkra hur kritiska de kan harDetär vara.
i projektetbetonats det handlar lärande granskning, detatt om

inga poliser eller kontrollanter kommer till arbetsplatsen.är som
borde kvinnorFast jobbar medveta attman som samma-

försiktiga i sinsaker kritik. behövs ingenDetär rätt spärr,extra
Marina.säger

Hällbacken två gånger. gångenhar blivit granskat tyckerEna
de de alldeles lindrigt återkopp-slapp för undan. de fickNäratt
lingen eñer granskningen det beskrivning verk-mestvar en av

gångsamheten. blev det bättre.Nästa
blir gångVi tuñäre åker kvinnor-ännu nästa sägerut,nog-
Hällbacken. fårVi känna fram.Detta ärna en process. oss

lär sig arbetslaget PåDessutom efter hand vad viktigt.ärsom
Hällbacken vill betona helheten, vården,bemötandet,man
personaltätheten.

diskuterar vården får också,När allt sägerannatman man-
Gunilla.

Hällbacken fått någrahar inte for delta i deextra attresurser
lärande granskningama.

VästeråsBjörkbacken iParadexemplet
Björkbacken skulle kunna illustrera parollen eget rum
långvården". ocksåHit har flera socialministrar vallfardat for att

ålderdomshem.modernt det har Björkbacken sinaTrotsettse
långvårdsavdelning,i sedermera omvandlades tillrötter en som

Västeråssjukhem lasarett. efter kommunaliseringenStrax
stod Björkbacken klart. Boende och personal flyttade i det

låsenhuset. hördes klickningarStrax i till de enskildanya rum-
dem länge delat med andra sjukhuset,Förmen. som rum var

underbart låsadet dörren sig, känna: borHäratt attom
jag."

förestående flyttningen blev bra forevändningDen for atten
ifrågasätta och diskutera gamla invanda rutiner. villeHur perso-
nalen arbeta det ställetnya
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hit. Viflyttademedi ochförändringar komAlla att-
kontaktmannaskap, Susanne Bengtsson.införde sägert.ex.

Ålderdoms-bostadsområdet Bjurhovda.iBjörkbacken ligger
Ådelreformenflerfamiljshus. Näromgivethemmet är storaav

för äldreom-fickgenomfördes och kommunen överta ansvaret
konkurrensutsättasnabbtganskavalde politikerna attsorgen,

alternati-drivsBjörkbackensFleraverksamheten. grannar avav
PartenaCare. 65ochRiksbyggenutförare, procent avsomva

igruppboendenallaochålderdomshemmen 36 procent av
bolag ProAros,andra kommunensdrivskommunen änav

nämndernassocialadirektörMorin,berättar Ture ärsom
helhet drivshandikappenhetenochstab. äldre-Ser somman

gåBjörkbackensprivat. detfemtedelungefär Nu tur attären
förGranlund arbetarenhetschefenochanbud Yvonneut

Dåuppdraget.skakommunen,förhögtryck ProAros, äratt
hon.kvalitetsarbete,viktigt meddet extra anser

inte.vill det ellersigforändringstid,iVi lever vareen-
ha detförVad skavilja.det bättreDärför göra attär att

något Susanne.sättmåste härVi ñxa detkvar säger
granskatblivitgranskning ochmedhunnitBjörkbacken har en

åka i själva. Nupersonalentvå gånger. Nu vägattär sugen
här vin-denihop detinte lyckatsde harde bättre. Menvet
knivigavåga ställa deviktigttycker detDe är attatttern.

Preciskritisera.väjer förfrågorna, granskarna inte attatt som
granskningenden förstalite besviknaHällbacken blev de när

verksamheten.bara beskrev
mening-nyttigaste.de Detkritiska synpunktemaDe ärär-
kritikenfårDå intenågot det.ska tautatt manavmanen

Andersson.Anitasjuksköterskanpersonligt, säger
bestämt.det lärande, SusanneKritiken är säger-

Slåss för framtiden
tillbakakom granskarnabesökefter HällbackensveckorEtt par

båda arbetslagenåterkoppling.skriftligmuntlig och Deoch gav
synpunktema.och gick igenomeftermiddagsatt enner

inteidéer. Vi harochmed flera tipsBjörkbacken kom-
diskussioner.fortså hargenomfört mycket Men massaen

våra rutinerSå ändrat litehar sägerrapporterna,runt
Yvonne.
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Anita.tankeställare,meddärDet sägerrapporterna var en-
sedan de varit hosfastnadeMitt intryck var enoss,som-

jag blirjag vilja boskullesjuksköterska "Här närsom sa
väldigt skönt,kändes Yvonne.gammal. Det säger

vidarefrån granskningarnasprider resultatenhurMen man
granskningspärmarfinnshusmöten.det DetYvonne tar upp

sina erfarenheter.berättat MestOch personalen hari huset. om
granskning.direkt efterblir det en

åkafår i Susanne.kick självMan sägerväg,attaven-
tyckapersonalenutvärderingar kanIbland attnär gör-

tillnågot. det kommerdet inte betytthar hänt, Meninget näratt
till resultat,visar sig det lett Yvonne.detkritan sägeratt

vissa saker fram,stötvis lyftshela tiden,Vi iär en process-
föränd-jobbar med människorEñersomSusanne. tarsäger

ivärderingar. Vad tyckerlång handlartid.ringar Det per-om
boendeVad tycker dede anhörigasonalen Vad tycker

från personalen själv,måsteViljan till förändring komma-
Yvonne.säger

kvalitets-diskuterarBjörkbacken sitter ochArbetslaget
Även långt detframmetycker de liggerutveckling. de ärattom

åsikternaåsikter. kommerbrabra höra andras Det är attatt
vad detfrån jobbar med saker, ärvetsomsammapersoner som

står spel.Björkbacken mycketfrågan personalenFörom.
århuvudmande haKommer ettatt omsamma

hög kvalitetmåste vad vilkenVi lära beskriva gör,attoss-
Granlund. detvåraerbjuda boende, Ivi kan Yvonnesäger

kvalitetsutvecklings-granskning och andraingår lärandearbetet
projekt.

granskningsprotokollet:Ur

Organisation:
kontaktman-sjuksköterskor ochmedBra patientansvariga ett

fungerade det ska.naskap somsom
Är sjuksköterskornaklok arbetsfördelningverkligendet att

och sjuk-personalanskajfrzing vid kortför semesteransvarar
självaför dettakan personalenskrivningar, inte ansvara
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Utrustning:
Överlag välutrustat med tekniska hjälpmedel. Vid behov inte
omöjligt få fler taklyftar, positivtatt
Larmsystemet tycker Vi reagerade starkt påinte negativtom.

det larmet kunde "slå " vilket tilldet andra kan ledaatt utena
den boende blir "bortglömd" då det gick larmaatt att en

andra dengång boende tyckte hjälp drojde. bordeHärattom
trygghet föregå integritet.

Omvårdnad:
Borde bra också personalen kunde få omvård-göravara om
nadsanteckningar.

bättreBor kontinuitet och sikt minskapå rapporte-ge en
ringstiden, tycker verkar lång.visom
Bör också stärka personalen deras yrkesrolli

verkarBra ha lyckats väl med allas haså vårniatt strävan att
de boendes och önskemål omvårdnadsar-integritet i icentrum
betet.
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På gåri GällivareFlottaren det den är.attan vara man
påOavsett kaffeönskar sängen eller kräverom man en

förhandlingsrunda före duschen.
Då då ljuderoch skratt lokalerna. Margit smekergenom

på såAgnesgamla kinden. "Vi blev glada när hon kom.
Hon tillkunde med.ochprata

Stämningen rofylld.är Föga besökaren de äldreattanar
påbor här Flottaren kommit hit för inteandraattsom

klarat dem.av

Sigge ganska entonigt, högt, där han sigmuttrar stamparmen
långsamt framåt med hjälp fårat,rullatom. Ansiktet hanärav
har varit med länge Framför honom iklickar det till dörrennu.

Påomvärlden. hänger kodlås ochväggenmot överstett
dörren står koden med tydliga siffror. får försena,Manstora

inte förhindra", förklarar avdelningschefen Marlenemen
Furbeck.

Gruppboendet Flottaren Sigges några år.hem sedan Härär
frånelva gamlingar Gällivare kommun. Siggesbor Förutom

muttrande innedet och lugnt avdelningen. Flera deär tyst av
boende sitter i sina rullstolar vid borden i köket, eller i vardags-

med utsikt den snöklädda skogen. Ettrummet mot par av
med svårtdamerna deDetöppentyst är att tro attsover mun.

här håll.bor skapat rädsla andra det i derasAttsom rappor-
fmns dramatiska inslag tvångsduschningarpoliseskorter,ter om

och sönderslagna möbler.
Följer bara de gamlas rutiner, brukar sig,det ordnaman-

vårdbiträde.Jysky, jagRoger Om kommer medsäger ärsom
tvåkaffet och sockerbitar såtill Kalle, stiger hanmorgonen

någotjagGör förmiddagen förstörd. Ochsätt, ärannatupp.
Kalle sådet bra, han det.säger äratt nu menar
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liv, enstöring,Kalle har bott fjället i hela sitt han är somen
blir ilsken söker för mycket kontakt.personalen Numeraom

ofta i matsalen. framsteg.han EttDetäter är ett stort tag var
i samhäl-faktiskt orolig hans hälsa. gickpersonalen Deöver ut

långabananer ioch köpte den han önskade ochlet sorts
någothan i sig.banor för skulleatt

våra får Kalle inteVi gamla de respekteraJag atttar som-
så inte mej lämnarvill ha mycket kontakt. han störNär säger

honom i fred, Roger.säger
vådlig i bagaget.kom till Flottaren med DärAgnes rapporten

hålla gångenhenne i duschen.stod flera fick Förstaatt personer
sig bredvidNilsson-Springare träffade honMargit Agnes, satte

såg Sitt intepersonalen förskräckthenne. avlämnandeDen ut.
jämte hon kan riva och klösa dig.henne,

något problem. roligt honinte DetDet närstörre varvar-
så mångainte kankom. kunde tala, här detHon är som

så de andraförmedla mycket, Margit ochsäger attmenar
uttrycker sig andra sätt

Dåliga Margitdagar kurar iAgnes närsängen morgonen
börjar sitt Då låter Margit vidare stund.henne Brasova enpass.

följer Och liksom Margit alltid har kramdagar hon schemat. en
det for sinaför har de andra i personalenAgnes,över

personer.
våraverkligenVi i personalen visar känslor. Vi tycker om-

Margit.gamla. äkta,Det är säger
några i hjärnanblev dement fore sextio och blodpropparTage

inte längre igen, hanhar förändrat hans beteende. kännsHan
i skriker. Viktor för kasta sakergolvet och har attstampar vana

Åttioåringen barnhem ochi Albin,väggarna. växtesom upp
stoppades mentalsjukhus hannär arton, svararvar
fortfarande korridoren.spelar boll ihan ochär gämaatt arton
Varje dag i besökt sin hustru harhar Harrysexton som en

umgås han meddemenssjukdom. timmar varje eftermiddagFyra
når fram tillhenne, henne den endeHan är ännutar ut. som

henne. personalen hjälte.För Harryär en
KvällstidDagtid arbetar eller fem Flottaren.fyra personer

två dede och kontaktperson till ellerVarär ärtre. en aven
gårboende. snabbt karma kontaktperson.Det äratt vem som

alltMargit talar med särskild ömsinthet Agnes. Roger vetom

4
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Kalles rutiner och Wiitala återkommenArja frånär ettom nyss
tandläkarbesök med Albin.

tillNärhet de gamla
Kontaktpersonema känner sina boende och innan. Deutan
sköter kontakten med anhöriga, personliga såinköp, till detser
finns och medicin, fårstädar vårdplanemaoch Itvättat.pengar
står vad de behöver varje historia, medicinsktveta om persons
och socialt. Ibland bidrar anhöriga med uppgifter, det inte allaär

kan berätta själva.som
kontaktpersonSom jag jag gjorde går.vad med dem ivet-

minskarDet det lättareDessutom planera sinstressen. är att
dag, Marlene.säger

årSystemet gammalt innan allaDetär ett tog ett tagpar nu.
i hemtjänsten i Gällivare hade nyordningen. dag villIaccepterat

återgåingen till det gamla. Filosofin bakom medsystemet
kontaktpersoner ska till hela människan.är att man se

Vi Oskar och har såhan i knät eller hanärontser sen arg-
sina barn.

Personalen lottaren skruvar påF lite sig de ska kommanär
med förklaringar till varför de lyckas någotmed andra intesom
klarat. tycker inteDe någotde märkvärdigt. älskarDegöratt
sina jobb, tycker verkligen sina gamlingar, bra läsaär attom
kroppsspråk, vad lockar fram aggressivitet och vadvet som

skapar lugn.som
här dagen har Arja sigDen yrkeskläder, gårde andragröna

privatasina kläder. Tidigarei alla klädda i vit sjukhus-var
uniform.

Privata kläder höjer samhörighetskänslan. Flottaren är ett-
i hand, iforsta andra handhem arbetsplats, Margit.sägeren

Närhet bättre distansän
Personalen Flottaren har arbetat många år.isamman

Ädelreformen,Tidigare, före långvårdsavdel-Flottarenvar en
ning med psykiatrisk inriktning Gällivare sjukhus. Numera
hyr kommunen del sjukhuset, där ligger hemtjänstdistrik-en av

Älvgården, med fyra särskilda boenden. På Flottaren bortet



första hand hem26 ett

hari varje. Sedanäldre, de andra 1992elva arton personer
alla egna rum.

utanför fönstret.dovt muller i den bleka dagernhörsDet ett
blodpropp ellerlanda. Olycksfall,helikopter tillskaEn att

tänd dygnetbelysningenskidbackenfödande kvinna Längs är
gruvsamhälletkrympandeälven breder detoch bortom utom

Rekordåret i kommunen. 1996boddesig. 0001968 28 personer
Varje år sig ungefärkvar. 250bodde 22 000 personerger

åldrasSamtidigtarbetslösheten.Flest flickor flyrsöderut.
tioålderspension. Omuppbarkommunen. 3 5001996 personer

år de 000.4änär mer
botten.mentalskötarutbildning ipersonal harFlottarens en

med geriatrisk kompetens.har kompletterats DeDen är attvana
störningar.olika psykiskagamla människor med Debemöta vet

sigstöriga demensenfriska kan bli äldre. Näratt smygervuxna
personlighetsförändring, kanpå, genomgår somliga somen

Personalen Flottarenskrämmande för anhöriga.kännas tar
låtaskickligtdet med Arbetslaget är att personernyaro.

till defår sig närhetpersonal lärain i Nygänget.växa att
och dettrygghetboende bättre distans,är än attatt gruppen ger

såinteför de boende. Därför detlönar sig visa respekt äratt
så bodde förut,Albin skrek mycket där hankonstigt att som

förhonomskrika mindre här. stängdebehöver Där attman
kände sigför hanhan störde, han skrek ännu att ensam.mer

den skriker.sigHär ägnar man som
får jagVisstAlbin varit han:hosNär stannaett tag saoss-

Sånt Ingrid.här" värmer, säger

föder aggressivitetRädsla
både personal där hanskräck i gamla ochHelmer, sattesom

andrahan kännerbodde förut, vädrar folks rädsla. När äratt
aggressiv.rädda blir han mer

berättarblir rädda för honom,blir uppspelt folkHan när-
Roger.

inte rädd för Helmer.personalen Flottaren DeMen är
rädsla.frammanarhos varandra och vadkänner stöd vet som

blirräddallesammans. ingenOch Helmer känner dem När är
foglig lillpojke.han snäll ochen



hand hemförsta 27ett

några timmar iSigge duschningenFörhandlar medman om
så duschar hanförväg utan protester.

påminner håller Arja.inte tiden,Ibland han sägeross, om-
Varje sak skaBritta hon med ordningen.Och varanoga

står bli problem.kaffekoppen fel, kan detplats. Omsin rätta
ångest Ingrid.Många i rutiner,trygghet och sägersätter-

frågar går ochnågon det förIbland ringer och hur Agnes-
jättebra.det fungerarknappt det när sägerär sant, atttror

tillsam-personalen här,helt och enbartberorDet gruppen
långde harsprider det lugna och det märksDe attmans.

psykiatri, Marlene.erfarenhet sägerav
avdelningschef för helaMarlene FurbeckUnder 1997 är

förvikarierarhemtjänsten i Gällivare kommun. TomasHon
Marlenesocialchef i kommunen.Junkka hoppar in somsom

i särskildaför anställda, äldrehalvt 350tusenettansvarar
hemtjänst.boendefonner och i350 öppen

gåttorganisation igenomMarlene övertar genom-som enen
gripande förändring sedan 1991.

JunkkaTillsammans med distriktschefema ringade Tomas
målet: jobb medsnabbt in skulle klara 10De procent mer
mindre hur skulle det till10 Menprocent resurser.

frånTill början höñen, chansade vilt och detsköten-
insåg måste hitta enkeltfungerade bra,ganska ettattmen

Tomas.sägersystem,

Omvårdnadsbehov viktigast
behållas. Därför valdehemtjänsten skulleinomKvalitén attman

infördeomvårdnadsbehov framför servicebehov.prioritera Man
vårdtagarebehov varje har.för hurmäta storaattett system

Administrationen skulleoch personaltäthet.budgetDet avgör
Därförta personligtoch personalenbantas större ansvar.

omfattande utbildningssatsning.gjordes en
måste välutbildad, entusiastiskskulle lyckas ha bra,Om-

självständigt. traditionellapersonal kunde jobba Det sättetsom
synd höjahöja tycka och lönerna. Jagärstatus attatt om menar

höjer höja kraven, Tomas.sägerattatt statusen genomman
minst gyrnnasie-Målet alla inom hemtjänsten skulle havar att

och mental-dag undersköterskorkompetens. 65I är procent
Övriga vårdbiträdesutbildning till veckor.harskötare. 20upp
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utvärdering jobb visarundersköterskornas deEn attav-
utvecklats alla fronter, praktiskt, socialt och det gällernär

sjukvård,hälso- och Tomas.säger
Personalen har vuxit, de känner stolthet sitt jobb,över säger-

Marlene.

Alla ideltar processen
Junkka det viktigt förankra allaTomas är storaatt attanser

åkteförändringar omorganisationenhos personalen. Inför 1994
ledningen till alla anställda inom hemtjänsten.ut

Efteråt sågvisste alla varför och hur det Resonemangenut.-
gång.förändrades bra,under Därför blev slutresultatetresans

Marlene.säger
Flottarens hjärta köket. Mitt i köket finns glasad skjut-är en

så låsa Pådörr, kan knivar mediciner. andraochman om vassa
sidan står På innedörren köksbord i här hängerväggengrupper.
två anslag. vilka mål för sinaberättar personalen harDestora
boende föroch sig själva.

Boendemål
Utifrån varje boendes unika förutsättningar den bästage
omvårdnaden möjlig.ärsom

Personalmål
Vi personal lottaren efter klimat arbetsplat-F strävar ett

fårska trygghet. Vi trygghettror attsen som genomsyras av
försöka så möjligt.ärliga varandra Geatt motgenom vara som

varandra ärlig kritik både positiv och negativ och respektera
olikavarandra individer med olika kunskaper."som -

Målen har de bestämt själva. Vid tillfällen har arbetsla-ett par
åkt i internat diskutera samarbete, samverkanförvägget att

och yrkesrollen.
det började sjösättas för sedanNär systemet ettnya par var

hela personalen införstådd. fått gickAlla hade sitt. Därförsäga
det omvandla deltider till heltider och personalenatt accepterar

arbeta helg istället för tredje.att varannan var
Även målsättningen kortfattad Flottaren,är gömmerom

svårigheter.orden Konflikter och konfliktlösning inte enkelt.är
gårklara allt det studiecirkel.För personalenatt nya en
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alltid jämka ihop viljorna i arbetsgruppinte lättDet är att en-
våga något.viktigt till detdet Göroch säga ärär att manom

trygghet i Ingrid.detdet finns sägeren gruppen,
Gällivare kom-i inom hemtjänsten iIndividen sätts centrum

såväl vårdtagare personal.gällerDet sommun.
åren intebehöver personalen FlottarenDe väntanärmaste

vårdpå ochnågon organisationsforändring. skaNu satsaman
Då sigPersonalen ska arbetsro. kan de ägna attomsorg.

lite aktiviteter for deförbättringar. Kanske det forfila är
gamla

Älvgården. ingårdenVi har kulturgrupp här I perso-en-
från Axja.anhöriga och boende alla avdelningar, berättarnal,

välkomna. Och blandKulturgruppens Tomasärarrangemang
står i kurs.skisserade framtidsplaner kulturen högtJunkkas Här

på har ordnat julfest, ätit semlor ochFlottaren surström-man
brukarming, och dansat till dragspel. Till festernasett teater

också personalens med.barn komma
korridoren sin läggeri Sigge med rullator. RogerUte stampar

påhanden hans axel.
kanske börjar bli i benen Sigge. kanskeDu Det ärtrött nu,-

dags vila stund.att en
Och Sigge i maklig till borden,följer takt, bortRoger ett av

där han kan vida världen.överutse
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På vill jag bo jag3 Trasten när

blir gammal

frånDet kom brev Gunda Svedung, där hon prisadeett
äldreboendet Trasten i Uddevalla. Personalen sigbrydde
verkligen och anhöriga. alltidJag väl-om mamma oss var

ocksåtillkommen Trasten, när inte där utanmamma var
på sjukhuset." Vi nyfiknablev och förbestämde attoss
besöka Trasten. besparingarTrots finns värme och etten

går på.inte misteatt taengagemang, som

Sigrid sitter vid matsalsbordet i rullstol harTrasten en som
stöd ända till Hårethuvudet. då dåangels och ochärupp en

någonglider ñngrarna i liten flicka,J ärav munnen. ag en
brukar hon Sigrid känns inte längre vid sitt gift.säga. namn som
Precis räckhåll står hennes tallrik, fylld med risgrynsgröt,utom
mjölk och överpudrad med doftande kanel.

Ing-Marie Axelsson sig bredvid Sigrid, framsätter puttar
tallriken och räcker henne skeden. Sigrid själv.äter nästan
Ibland fyller Ing-Marie forsynt lite skeden. detNärgrötmera

fordags kaffe, hon lite medan koppenär stöttar ännu ärgrann
full.

bordet sitter ytterligare fem damer. Två sitter och kon-Runt
måltideninnan börjar. Henrietta svårthar kvarväntaattverserar

vid tillsbordet hon ska bli serverad, hon hunnit glömmasom om
varfor hon sitter där.

väl hungrig Henrietta vill väl ha lite frukostDu Du Varär-
så och sitt,god Ing-Maries arbetskamrat Kerstin Jacobs-säger

Någotvänligt. glänser till i Henriettas och honögon sätterson
sig igen.

måltiden det KerstinDen här fladdrar bordet. Honär runtsom
till allt finns inom bekvämt räckhåll, hjälpandeattser ger en

till denhand behöver och till de kan,ännuattsom ser som
själva förmåga.använder sin Ibland räcker det med litetett

3 17-0593
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smörgås,"igångsättningsord. HenriettaSka det Härvara en
det skinka, Frida.finns

ingår gruppboendei DalabergshusTrasten är ett somav sex
också barnhabiliteringlokalerna finns dagcenter,i Uddevalla. I

hjälpköket drivs medförskola. Vaktmästeriet ochoch av
liggerutvecklingsstörning.med lindrig Husenpersoner

väderlekenochovanför stadenskullarna ärnärcentrum
vintertidHalkigskymtar Byfjordens mörka vatten.gynnsam

håller hemma.sig damerna mest
hattarna underPå hittar dem medmansommaren

tålgillar och solOch deparasollema, njutande värmen. somav
smålivet. Iblandprecis tidigare isolbadar gör mansom

anhörigsbesöker entill marknaden ellerutflykter torgetner
sommarhus.

demenssjukdomar.harde sju damernaSex Trastenav
några år till sjuttio.kvarHenrietta, i huset, harär yngstsom

Alzheimer har raskt forvärrats.Hennes
påmind,gång blir honhand,Frida kommer inte i egen men

ordstödjandei räcker medkan hon sak Detgöra etttaget.en
for hon ska fylla koppen.att

rökpaus.händer Frida efter HonglömmerDet attatt en-
med hennefryser. jagsig inte hon Men näräven pratarreser om

Kerstin.kommer hon berättargenast,
råder iEnligt policydamernas hem. denTrasten är som

så Meningar-Uddevalla det förbli livetkommun kommer att ut.
sjuk-går piggare,i gruppboende för de litedet bra;sar ärna om

många.tyckerhem for de svagare,
då behövergår vågor allaDärför det lite i tiderTrasten. De

då flerfor personalenblöjor och ska lyñas blir det äntyngre
klarar toabesök och klär sig själva.

atrium-långsidanligger medvardagsmatsalTrastens mot en
kopparkärlgård. nyligen uppfräschat, med iDär år tapeter rost,
personalennysydda gardiner och krukväxterväggarna, som

rådertagit hemifrån. verklig hemkänsla.med Här

Dags för gruppboende
tillsvillaniGunda Svedungs Alice bodde kvar hemmamamma
formöjligthon närmade sig nittio. Hemtjänsten gjorde det
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kändehennes Ullakvar länge. Gunda ochbohenne systeratt
personal.förtroende för hemtjänsten och dessstort

självständigt itänktetillblev DeDe vänner mamma.som-
gjorde kändesituationer och detolika sägertrygga,att oss

Gunda.
Småningom förändrades situationen:

längre ochkom skulleville allaMamma stannaatt som-
någon mindre företagsam,varit där. blevmindes inte Honatt

sig,svårare koncentreraoch hon ficktiden blev längre att
Gunda.berättar

bo iför AliceDå kände det bästa attsystrarna att grupp-vore
åkte först tilllite skeptisk, Trastenboende. GundaFast utvar

såg trevligtoch tittade. Men det ut.
gjorde det kändesatmosfärfarms TrastenDet atten som-

Viåka hade flyttat.hem till hon togatt trots attmamma,som
ingenSjälv hade honmöbler och tavlor hon tycktemed de om.

uppfattning hade flyttat, Gunda.hon sägerattom
knackar dörren.bodde Alice, Ing-Marie ochHär säger--

knackningen,hade de Sara besvararHon störstaett rummen.av
legat vilat sig efter stick ihon har ochsängen ett armen.

Påhanden.har det fint här, hon och medJag säger sveper-
i plyschtavlor. finns liten röd sittgrupphänger Därväggarna en

byrån ståroch fotografier släkten.av
jag våren, intelängtar till tillMen Jag törs utsommaren.-

fårkan mej. härda till, det harbrytaJag Jag väntettut tagnu.
Sara.sägernu,

och sänglampalika personliga. madrassAlla Bara säng,ärrum
står parad. hängerfrån början. bambarnen DärDärfinns

haribland doñar sekelskifte. Olgabilderföräldrarna ensom
målat. Blandmed döttrarnaunderbar tavla solrosor ensom av

byråar långa livskymtar debilderna ochalla väggar som
har i bagaget.damerna

så sjukhus,mycket personligare här,Det sägeränär ett-
livshistoria,dem, med derasIng-Marie. Vi lever nära

iblir de ofta bara patientsjukhusen säng.enen

Förmiddagspyssel
stårHedvig i köket och diskar.avdukad. HonFrukosten ärär

95-årigatillhjälper till. barnbarndamernaden Ettgämasomav
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hår. Ing-Mariekommit klippa och lägga hennesOlga har för att
står håret Henrietta,med rullar i handen och ska ñxa som

Ing-Mariesduschade Henrietta njuter omsor-avmorgonen.
ger.

mitt i vardagsrum-Sigrid har sitter i sin rullstolHonsomnat.
så henne,orkar inte mycket längre. DenHonmet. passerarsom

hennehand hennes kind och talarlägger mjukgarna omen
med värme.stor

hemsamarit medMin Ulla och närsyster varmammas-
intervjuadeGunda. blevflyttade in, berättar De avmamma

våraföreståndaren villeblivande fadder och vetasommammas
önskemål. har alltid varitville ha det MammaHur enmamma

skulle bära sina smycken.dam. självklart honDet attparant var
skulle sin personliga stil.ha kvarHon

ideal-fadder till varsin boende.arbetar IDe Trasten ärsom
gårTillsammans devid ankomstsamtalet.fallet faddem medär

önskemål sjukdomshistoria. bästaoch hennesigenom Igästens
vårdplan.fall individuellgörs en

går ochtillgång, Kerstin. Vi inteAnhöriga är sägeren-
ödmjuka.vänliga ochuppfattas DetJag ärstyr. tror som

de anhörigasinte for mycket, detviktigt över äratt tar
eller bor här.mamma pappa som

iisgrynspuddingi köket Ing-Marie ihopInne rör resternaaven
särskilt sedanfrån ständigtfrukosten. finnsDet göra,att nu,

flyttatskurits och forpersonalgmppen utansvaret natten urner
sparpaket inom äldreomsor-maj sjösatteshuset. I 1996 ett stort

också personalrum-innebar deti Uddevalla. TrastenFör attgen
boende.försvann, det komnär extramet en

Iblandligger sidan Vi blir lite isolerade.lite vidTrasten av.-
ungefärmig piga.känner jag Jag görnästan sammasom en
Ing-Marie.flerbarnsmammansaker här hemma, sägersom

jämnmod.Kerstin verkar förändringarna med Honstörreta
ochi geriatrikavslutade betald 24-veck0rs utbildningen

våren. Utbildningenförrapsykiatri, kommunen bekostade,som
gårdet teoretiska intehar henne mycket, allt attävengett om

använda det kommer till kritan.när
och fler kommerfantastiskt de villeDet att satsa oss,var-

år. kännererbjudas kortare utbildning i Kunskap gör attatt man
Kerstin.sig betydelsefull, säger
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besparingarfungerar,Det trots
tidigarehusen,för allaharTre nattansvar sexnumerapersoner

personalenvargtimmama hannavdelning. Underjobbade en per
förbereddeochströk, pyntadetvättade,mycket: defixa annan

har flyttatsvisstfår dagtid ochdet klarasverksamhet. Nu ansvar
anhöriga.till deöver

kläder längre,hygienartiklar ochinte köpaVi hinner säger-
Kerstin.

långt hjälperborta,någon har anhörigadetMen är som-
rättvis, Ing-går heltintesjälvklart till. Det sägeratt vara

Marie.
Åtta Städ-varje hus.två dagskiftet idagar tio arbetarav

ekonomiskahar detPersonalenonsdag, jobbardagen, tre.
ska köpasjälva dedeför huset och avgöransvaret om

själva.till denlagafrån eller de skaköket,lunchmat om
såförstås Ochså tiddyr, fast denKöpelunchen är spar

sås ochkött,husmanskost;vill ha; svenskvad damernadevet
andraAllalunchmaten.två köperpotatis. husI manav sex

själva.och kollegerKerstin, Ing-Marie derasmåltider lagar
sjuksköterskan AnettePå fungerar det bra,Trasten säger-

förstrategiskrivenskulle behövaStigsdotter. Men en
går mycketdet saknas.gruppboendet Dalaberg, Nu

känsla.
personalen förbe-hadegruppboendeDalaberg blev 1988När

Beck-Friis bokBarbroi studiecirkel och läsaattretts genom
modell förBalzargården". beskrivsHemma Där att taen

fortfarande ganskademens demedhand ärnärpersonerom
pigga:

och aktiveraunderlag stimuleraverklighetenmed" som
den ålders-levande hosalltjämtfunktionerde ärsom

miljö förgod psykiskdetochdemente i attgöraatt en
ochsjälvkänsla Å../ vänlighet,stärka patientens uppmuntran

sådanaingredienser/J talaviktiga tingberöm är somom
elleralltjämtoch handen åldersdemente minnsintresserar

"hjälpfår minnas.att

skulledel,Dalaberg, därgruppboendetdet Trasten ärI ennya
sig deförväntadehemlik miljö. Personalenduet skapas atten

Såsjälvständiga.ganskabo där, skulleskulle varapersoner som
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blev det inte. såkom klarade inteDe mycket själva. Detsom
gjorde åtminstonepersonalen besviken, i början.

Liksom Gunda Svedung Stigsdotter nöjdAnette mycketär
med hur det fungerar Trasten.

Gruppdynamik viktigt. klarar vadEttär gäng nästangott-
Påhelst. de ambitiösaTrasten och vill bra jobbär göra ettsom

och de flesta har varit med sedan starten.

Kunskap demensom
inteDamerna Trasten bor här bara for de gamla,äratt utan

för de har sjukdom.att en
gäller grundåskådningen:Det ha den Demensatt är en-

sjukdom inte kan botas. Vi ska mildra förloppet, sägersom
Anette.

Då krävs specialkunskaper. med demens ska ha lägrePersoner
medicindoser andra, vissa läkemedel direkt olämpliga.än är
Därför erbjuds några i personalen kurs isexveckorsen om-
vårdnad med demens under 1997.av personer

kompetentaJu blir personal, desto medvetnamer som mer-
blir vad kanske inte tabletterna,Detgör. är utanom
bemötandet någonavgörande for hur mår, Anetteär sägersom
Stigsdotter.

gårLivet sin gång.gilla anhörigaFörutom barnenströmmar
från dagis till Lucia och påskkärringar, sångaresom en
kommer oña med gitarren. Några går i studiecirkel. Mycket av
tiden sitter damerna i soffan eller inne rummen.

Ibland kan jag tänka de har det tråkigt, Kerstin.att säger-
så inser jag det mina utifrånMen värderingar, jagäratt ärvar

liveti just ju, såJag sitter med dem i soffan,vet attnu. om
känner de Sånttrygghet. viktigt.är

AliceNär flyttade till döttrama lite oroliga forTrasten, attvar
hon skulle längta hem. ville inte sälja huset.De

såldeVi huset först upptäckte hem fornär att mamma var-
hennes föräldrahem i Göteborg.

Sigrid har hunnit längre tillbaka så. iSnart honän sover
fosterställning, precis hon gjorde nyfödd. Personalensom som

Trasten det där. förmågan tolka det taladeNärvet att
språket försvinner, återstår kroppsspråket.ännu
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ellerkan med rynkadEn ettpannaperson reagera oro en-
tonfall,ilsket Annette.säger

Då fot.ibland rödvin i glasdet helg.Snart är serveras
portvinstårNågon liten framförtycker teven.om en

kallmangladefmt till helgerna, vita dukar och-Vi dukar
frånskilja helg,viktigt vardag Ing-Det sägerår attservetter.

Marie.
så dricka vin fina glas,härligt damernaDet att urvar se-

så klarar honGunda. sig litetycker Förväntar man av en person,
också lite. omvända gäller TrastenDet

sig alltid välkomnaGunda och Ulla, döttrama till Alice, kände
någon ringde,Alice demtill HadeTrasten. närsomnat av

tvåGunda besökte Alice ellerpratade de med flickorna. en
gånger någrai och stannade timmar.veckan

har försökt det bäst foroch UllaJag göra är mamma.som-
år,sina sistaOch hade glädje Trasten.tror att mamma av

brydde sig henneDe om
Då då återvänt tillAlice lever inte och har Gundalängre.

Kerstin och Ing-Marie talar med henne.Trasten. värme om
ändålåg för sjukhuset,döden,När mamma var-

till hit och vilavälkomna Ni kan kommaTrasten. om
sällsynt.behöver. visade personligtDe ärett somengagemang

gammal,skulle bo jag själv blirJag Trasten sägergärna när
Gunda.
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Välkomna till Allégården4

AllégårdenTidigare visste vad sjukhem, kanskeär. Ett
I dag kommer gammal och blivit liv ochdet harung,

Allégårdenrörelse. är del omgivandedet samhället.en av
Det är handelsboden och kaféet fantastiskamed de smör-
gåstårtorna drar.som

AllégårdensRode Frosth, chef, nöjd fläktarär över att av
världen äntligen in.kommer

Allégårdenhjärtat ligger handelsboden, klädd med rödI av
panel och år Allégår-med hundra gammal dörr. Rytmenen
den, Munkedals enda sjukhem, har förändrats handelsbo-sedan
den byggdes hösten sedan kaféet slog1995. När portarnaupp
hittade fler munkedalingar hit.ännu

inte ljudetDet längre gummiklädda rullstolshjulär motav
linoleummattor småoch snarkningar dominerar i dagrum-som

hörs slammerNu porslin och här sprids omisskännligmet. av en
doft nybryggt kaffe och pösiga kanelbullar. Nyfikna barnav
höjer frågandeoch pekar med fingrarna i riktningrösten mot

katfekvarnar och hummertinor.såll,
då frånDå och dörrarna konferensrummen och före-öppnas

ningsmedlemmar välbehövliga fikapauser. och kanEntar annan
motstå smörgåstårta.frestelsen beställa Ryktet dessainte att om

långt,nått veritabeldehar succé.är en
lågstadieklass Allégården. harEn Deär väg pratat om

bruksföremåli tiden och ska titta i handelsboden.förr Där
står Berit Johansson. vill kan köpa lokalt produceradeDen som
hantverksprodukter, målade korgar och snidade smörkni-som

hållerminsta fröknama i hand. i boden deDe Inne trängsvar.
framför disken och tittar med gamla tidens affär.ögonstora
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öppningEn världenmot
medelålders rullar sin förbi boden till kaféet,En man mamma

där det redan sitter vid flera bord.gäster
Handelsboden och kaféet traditionella sjuk-bryter denmot-

hemsvärlden, Rode Frosth. Världen har blivit litesäger större
för dem bor här. Tidigare kunde den mycket begrän-som vara
sad, särskilt för dem saknar anhöriga håll. demFörnärasom
stod personalen tidigare för den enda kontakten.
Handelsboden och kaféet har gjort det lättare för de anhöriga

umgås någonstans Dåmed sina gamla. harDe vägen.att att ta
och då byts delar sortimentet i handelsboden alltiddet skaut,av
finnas något titta ochnytt talaatt om.

fåtthar anhöriga människorfler och anknyt-Nu utan-
ning kommer hit, skolklassen där borta, Rode.sägersom

Ryktet Allégården gått från endahar till Denom mun mun.
reklamen tala liten i den lokala telefonkata-äratt om en annons
logen. hur kommer sig Allégården handels-Men det fickatt en
bod

Egentligen började det med Rode Frosth tillträddeatt som
chef, trist dagrum i vinkel och tankar förbättraett attom
livskvalitén for de äldre.

tyckte såg tråkigt. sågde gamla ha sällanJag Deatt ut att-
glada och halvsov i dagrummet, berättar Rode.sattut, mest
Vad skulle kunna för innehålldagarnagöra att ge mer

Rode funderade och diskuterade med sin personal. satsningEn
traditionella aktiviteter förkastades, eftersom boendes orkde

inte så något påordnade de kunde tittaMenär stor. om man
tankenFörsta med gamla ñskargrejer.göraatt ettvar museum

Bland de boende Allégårdens tvåfem avdelningar; for50
med demenssjukdomar, två långtidsvårdfor somatiskpersoner

och för korttidsvård, många ñskare och bönder. Nja, detären
kanske for inriktat de gamla gubbarnas intresse Vadvore
kunde intressera också gummoma
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för minnenMötesplats
Och därmötesplats.tidensden gamlaHandelsboden var-

saligihusgeråd sockertopparochfiskeredskap medträngdes en
Rode.blandning, säger

åtdragen till sistasvångremmenså många kommuneriSom är
handelsbodkrona byggafanns intehålet Munkedal.i Det atten

Rodeplanerna.de nyföddainte hindradefaktumför. Ett som
kundeKanskearbetsförmedlingen.kontakt medFrosth etttog

arbetslivsutvecklingsprojektbrahandelsbodsbygge ettvara
förintressemedarbetslös snickareChrister Härle,ALU stort

jobbet.fickgamla saker,
ochiHärle kommunenåkte ChristerSommaren 1995 runt
ochhandelsboden.byggmaterial till Företagprylar ochtiggde

frigjordesLiteolikasponsradeprivatpersoner sätt. pengar
auktioner.inroptill billigaanvändesoch göraatt

deninvigningenhögtidligaNågon månad skedde den avsenare
och kommunenslandshövdingenröda handelsboden. Där var

imponerade hurrörda ochmärkbartstyrande och alla övervar
Allégården med knäna.lyckats "trollaman

anordnarAllégården, deanlitaFöreningar har börjat möten
Ochförändrad,i husetköper ñka. sociala känslanoch Den är

Berit ochtackasjälvfinansieradi principverksamheten är
tårtorna för detl.

dettyckerkorttidsboende,Våra särskilt deboende, äratt-
medhandelsbodenitittarjätteroligt. Och personalen gärna

deinte minnsnågon Våra kanskedemenssjukade gamla. attav
demkringigen.i dagmmmet Mende sitterdär, stannarvarit när

efteråt.lång stundvälbefinnande,känsla enaven
ocksåsamhället,dörrarnaAllégården har rentöppnat mot

stårlåst avdelningarna.mellan NudetTidigarebokstavligt. var
glänt.dörrarna

Rode Frosth.välkomnande i dag,Allégården sägerär merä
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får hjämblödningförr behöverNär strokeman en sa man
insatt kvalificerad och all-först främst tidigtochman en

många medi-olikasidig rehabilitering. handlarDet om
insatserpsykologiska, sociala tekniskacinska, och som

måste samverka.
mångapåverkas påVardagslivet efter stroke. Ensättkan

vågar intesig isolerade ochdel känner mycketpersoner
riktigt i livet igen.ta tag

Skellefteå framgångsrikt bedrivitI utsluss-har ettman
studieförbundenningsprojekt, "Prima liv-stroke", där

"vågarstrokepatienter pröva".medverkar till att

avskärmadjkånNär Ragna drabbades stroke kände hon sigav
världen. hemma. behövde hjälpFörsta tiden hon Honsatt mest
med det och började maken, kännaganska Helge,mesta snart

sliten.sig
Vad det återta sinhindrar med strokeär attsom en person

plats i samhället Varfor blir hon passiviserad Varfor stannar
inom hemmets väggarhon trygga

SkellefteåiMaj arbetar inom äldreomsorgenBuren,När som
frågan såg denbörjade titta honkommun, närmare var

låg: vågasvårigheten börja kickenden därAtt Attstörsta att
möta igen.världen

Studieförbundens verksamhet kunde tankarnaDeväg.vara en
projektet liv-stroke,grunden for Prima kommunenär som

år ii samarbete med under meddrev Korpen ett start mars
995.1

Projektet hade nyckelord. skulle fungera slussenDettre som-
lokala inbjudan personlig ochnätverk, skulleut mot nya vara

måstestudieforbunden medvetna krävs deldetattvara om en
hjälp, berättar Maj Burén.extra
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skulleHur projektet marknadsföras Lösningen blev att
arbetsterapeuterna inom kommunen/primärvården fick komma
med forslag hade behov verksamhet. Ur-personer som av
valet gjordes i samråd med stroketeamen hemtjänstassistenter,
distriktssköterska, sjukgymnast och läkare.

Redan sjukhusetpå hade arbetsterapeuten frågat Ragna om
hon intresserad delta strokegrupp. fickHoniatt ettvar av en
personligt adresserat brev och några dagar telefon-ettsenare
samtal. Då bestämde hon för delta.sig att

stimuleraFörutom deltagarna till social gemenskap, hoppa-att
des projektet kunna bo kvar hemma ochstötta att attpersoner
det skulle avlasta närstående stund.en

Deltagarna träffades i 5-10 eftermid-grupper om personer, en
dag i veckan under månader. Sammanlagt deltogtre ett
femtiotal och det flertalet bodde hemma. Merstorapersoner
omfattande bör intedet tycker dåMaj, riskerar deltagarnavara,

fastna i slussen och inte komma vidare verkligenoch delatt ta
samhället igen.av

viktigt läggaDet det kurs och denär att ärattupp som en-
utåtriktad. Vi besökte handikappidrotten, spelade boccia, var

hotellet och besökte biblioteket, berättar Maj Burén.ute
fanns också mångaDär ägde i kurslokalerna.moment som rum

lästeDär böcker och diskuterade innehållet, spelade spel,man
pusslade, bakade och gymnastiserade.

kundeHos de känna vänder sig till mig, deattoss gruppen-
andra har också haft stroke. Problemet blev mindre, när man
kunde tala det och kunde känna hördeattom man samman.

Så här i efterhand Maj Burén undersäger att grupperna
kursernas gång blev till självhjälpsgrupper.

Vi i personalen anlade där de kunde Imötas.arenan gruppen-
kunde de stödja varandra. vissteDe de saknades de intenäratt

där, det viktigt de kom, någotde betydde föratt att attvar var
någon annan.
Ragna fattade tycke för Saga. utbytteDe telefonnummersnart

och de ganska ofta telefon och taladeisnart satt om gemen-
bekymmer stroke för med taladeDe såntsig.samma som om

Helge hunnit höra till leda och kändessånt onödigtsom som
belasta honom med Ibland ringde Saga hon kändeatt signär

nedstämd och kundeRagna bli uppringd, kännanjuta sigattav
behövd, få den starka.att vara
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Egentligen handlar detvänder till äldre människor.Vi oss-
vågaåterupptäcka i samhället ochvad finnsde skaatt somom

Går dethotellet och Hilda:igen.försöka När ute savar
gång.med gubbenbra, jaghär nästatar

med sin livspartner.i strokegruppen levde hemmaflestaDe
Till-andhämtningspaus.blev kurseftermiddagarnademFör en

behövdedå sig själva och intefallen de kunde tänka bara
till hands.vara

verksamhetmålet- deltagarna iförsta lockaDet att annan
fleraStudieförbundet Vuxenskolanlyckats väl. dag harhar I

i och utanför Skel-for med diagnosen stroke,grupper personer
Ävenleñeå. projektet avslutat, fortsätterdet kommunala ärom

ocksåsina strokepatienterarbetet. Maj talar sig forBurén varm
hos ABF.

gång studieförbund.i olikaharNu sex grupper-
handikapp-hur studieförbund, pensionärsklubbar ochskaMen

fårVårdpersonal inteföreningar till strokepatienternakänna
lämna patientlistor.ut

får frågahelt enkelt patienterna de intresseradeMan ärom-
och därefter tipsa förbunden.

Ibland fungerakrävs det lite specialarrangemang for det skaatt
riktigt bra för strokepatienterna:

påpekat kur-Vi har for studieforbunden ordnarnäratt man-
så deti for människor med lite skavanker behövsser grupper

meddeltagarna kan behöva praktisk hjälpextra t.ex.resurser,
koka kaffe stödpool,eller kanske behövsDetatt toa. en

iStödpersoneller gruppen.en
del iliv-stroke"-projektet ska"Prima störreettses som en

Skellefteå har punktat visioner ochkommunImönster. nerman
delmål för äldreomsorgen.

delmålen skall möjlighetNågra de boendeär attatt gesav
till aktivt liv i gemenskapaktiviteter for stimuleradelta i att ett

till vidandra. Arbetsterapeutens kunskaper skallmed tas vara
Ökabehovsbedömning med tyngdpunkt rehabilitering."mot

Aktivi-besökande vid dagcentraler och träffpunkter."antalet
ingår pusselbit i detför med stroketeter personer som en

arbetet.
planerar utlancisresa tillsam-har det RagnaNu gått år.ett en

Saga. rullstolar hindermed DetDamernas ingetutgörmans
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Helgeså känner lite utanför, hanär nästan sigatt även ärom
den första glädjas Ragna livetatt över njuter igen.att av



47

SjälvhjälpHjälp till6

fördeprimerade kvinnornade äldregåirg i träffasveckanEn
svårigheter tillsam-glädjeämnensamtala livets ochatt om

två psykiatrisk kompetens.sjuksköterskor medmedmans
klaraTimmarna i samtalsgruppen dem styrka attger

vardagslivet.

korsvirkeshuset,i gamlatill ytterdörren detTrappstegen upp
Särskilt för densvårforcerade.precis intill järnvägen i Eslöv, är

Ändå stårkrångla hon därska försöka sig in med rullator.som
sig den klara sig själv.och haröversta steget gett att

Vi befinner Psykmottagningen i Eslöv, servarsomoss
invånarna Eslöv.i de skånska Hörby ochkommunerna Höör,

två, samtalstidonsdag klockan sig förochDet är närmar en
från deprimeradedeprimerade kvinnor trakten. Att sägagrupp

kanske till kan ha andraslarva, de kommerär att som gruppen
ångest, obearbe-psykiska bekymmer. kan handla fobier,Det om

tade kriser. kan ha det jobbigt hemma med make eller barnDe
eller åtminstonelida karma sig i världen, ellerattav ensamma
orten.

Barbro Carlssonstartade hösten leds1996,Gruppen, som av
båda sjuksköterskor medMaj-Brittoch Jönsson, ärsom

psykiatrisk kompetens.
ingår hållai för tiden,Precis slaget, villkoren attgruppen

i ljärdesig kvinnor samtalsrummet. Enbefinner väntas.tre
hängerljust, stolarna bekväma,Rummet väggarnaär

målningar.från utställning med Strindbergsallischer Augusten
På står bricka kaffe, kopparavställningsbordet i hörnet meden

kakor.och
hälsar välkommen, drar reglerna för där detBarbro gruppen,

forsingår ska anmäla förhinder. iDet sägs rummetatt man som
vidare.inte

17--05934
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Britta, sitter jämte Barbro, börjar berätta vad häntsomsom
sig Försedan sist. Britta grimaserar honnär pratar, tar magen

i Lund ochdet hugger till. har legat lasarettetHonnär nu
förbereds operation.en

blirhoppas verkligen det braJag att nu.-

Till förhands alla
Då då aldrigoch sig Britta ljudlöst, vankar attrur1t, menreser

Ändåfrånlitet stönande henne.det kommer mycket ettsom
uttrycker hela hennes kropp stark smärta.

sågår jag hitlite tveksam till komma i dag. MenJag attvar-
jag det,jag jag väl här, tyckerkommer Och när ärut. om

hon.säger
startade.Britta har varit med sedan Hennes mag-gruppen

i respirator fleraproblem legat medvetslösbörjade sedan hon
månader. vaknade interutiningrepp skulle BrittaEtt göras, men

inte dramatiskt vakna, detnarkosen. Det att somvarur var
börjadevilken sedan, dethelst. Det när uppmorgon som var

Känslanför henne hur länge hon sovit, det började gunga.som
ochBritta försöker neutraliseraför tiden blev omskakad. Fast

hände jagDet sov.säger när

får sittAlla säga
försynt och tillhörBredvid Britta sitter Blenda. blek ochHon är

förträngde sinade kvinnor alltid för andra,ställersom somupp
behov ända tills kroppen skrek STOPP.egna

minmådde dåligt hit ijag skulle dag.Jag Mennär man-
puffade mig. här. framkänns det sköntNu Jagatt servara

våra här.träffar. skulle sakna dem jag slutadeJagemot om
intensivt tillBritta och Lilian, tredje kvinnan, lyssnarden

Blenda. Blenda försiktig med orden, dem sägerär väger noga,
Så till.inte nödvändigt. Britta och Lilian hjälper Hur äränmer

fått dumed din hjä1p,det Har hon "Harmamma", sagt
ifrån måste inte annars.till henne, det du, du klarar det"Bra,

honBlenda känner hur medkänslan henne,strömmar mot
då slårsig och det i dörren.Justöppnar tar emot.

Förlåt såjag jag vari affären och stod detäratt ensen, men-
så jagkarl före mig i himla länge ochkön och han pratade
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hinna,och jag skullede skulle diskuteraundrade hur länge om
såmen

elTektivt. följer hennefångar uppmärksamheten OrdenVera
hållerochhon sigfram till stolen, därochi sätterrummet

glattomkring, allahårt käppen. sighanden Hon ettser gerom
liteså Lilian tittarhej, roligtögonkast, strängtsäger att0 ses.

å förlåt avbrötjagbackar,Vera, sägergenast omsom
sig Blenda.Lilians blick och vänderläser mot

sig till kvinnori Eslöv, riktarSamtalsgruppen som pas-som
alternativ tilläldre billigtfemtio, men de flesta ärär ettserat

Maj-Brittochindividuell behandling. Barbro Carlsson Jönsson
möjligheter.i har storatror att samvaro grupp

själv-vårt vår det ska bliVår tanke,önskan, hopp, är att en-
Barbro.hjälpsgrupp till slut, säger

sina problem.inteläkandeDet är äratt att omman ensamse-
det kanI sätt,tränar att ett annat gagnagruppen varaman

Maj-Britt.relationen hemma, säger
inläggning sluten-förhindrakan till och medDen-

vårdsavdelning, Barbro.säger
psykiatrin i Eslöv.Samtalsgmpper inget inom Detär nytt nya

kvinnor ochvänder sig till äldre mötsär attatt enmanman
omvårdnadsnivå. utifrån vardagslivet och ochhärtalarDe nu

från händel-kvinnorna känslor tidigarekan obearbetadeta upp
ser.

medigen sig varandra. kan kommakan de känna i EnHär en-
lösning någon Båda och kännertill sig. blir seddatarsom annan

sigblirväl bemötta. Gruppensig mötastränasätt attett att
Barbro.bättre självförtroende,och det sägerettger

gången.kostar det kronorsamtalsgruppens deltagare 60För
Då ingår fikat.

håret stadig.och blickenLilian stryker händerna Honärgenom
försik-först litetålmodigt sin och börjar berätta,väntar tur

sedan ohämmat.tigt, mer

vingarnaprövaDags att
redan irullatom,Liilian och hennes Cadillac, möttesom

missförstådd läkaremissbrukad ochkänner sigentrén. Hon av
diag-diffusatandläkare. Nyligen har hennesoch symptom

honfibromyalgi, vilket gläder henne.nostiserats Nu ärsom
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ingen gnällkäring längre berättar rullatom förändratHon att
hennes i samhället. tyckte honFörutstatus attgrannarna var
konstig, har hon synligt handikapp och känner sigettnu mer
accepterad. tala deMen här sakerna med vanligt folk,att om
det hon inte.gör

förstår inte jagDe vad talar jobbigt tala medDet är attom.-
andra. brukar helt efteråt.Jag slutvara

Lilian hålleroch Vera ögonkontakt, läserVeraäven om av
allas reaktioner. någon fyllerNär hon oña i och associe-pratar,

vidare och långt frånhar samtalet landat kvinnornassnartrar
liv. kan handla världsläget, ñffelsamhället,Detegna om

såpoperoma låterLilian sig inte Verasteve. störas av
utläggningar. återtarandhämtningspausemaI hon ordet, och för
tillbaka samtalet till tråden,den röda sigkännerVerautan att
tillplattad.

Lilian talar kärleksfullt sina katter på.och hakarVera Honom
sålängtar eñer katt, någon,inte skaffa for hontörs ären men

och tänk det skulle något.hända henne närhetenMenensam om
till katt, det mycket. Rädslan for ensamhetenvärten vore

i Veras Samtalsgruppen ventil, möjlighetögon. är attryms en en
tala allt: omgivningen klassat varitHur henne for honattom ner

någonSzt gång.Lars
där kan inte dåMen blir tokig, Verasägerman vara, man-

och skrattar.
Även låterVera de andra henne integärna över.pratar, taom

Till och med Blenda klarar henne.avbryta Och Verasatt prat
innehåller också portion medkänsla. personligaharHonstoren
frågor till och och hör efter vad hänt sedan sist. Ochvar en som
hon lyssnar deras svar.

samling kvinnor, åttaDet de stycken,är mest ären som som
har depression och kroppsliga skavanker Igemensamt.oro,

kan de tala missförstånd.och slipperocensureratgruppen
Blenda fram och Britta har byttHongruppmötena.emotser
adresser, ska kanske börja "privat". längeMen än ärses

någotträffarna veckans höjdpunkt. Så varit förhar det Veraav
också, hon flygfärdig återvändaoch beredd tillär attmen nu
livet fågelnmed den lilla småoch de promenadema i stan.
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demensmedpersoner

påverkas familjen.demenssjuk helai familjen blirNär en
frågorde anhöriga och derashandMen tar omvem

ochkuratoranhöriga i samtalsgrupper därLund mötsI
Anhöriga möterinformation stöd.sjuksköterska ochger

sina erfaren-sigi situation och delar medandra avsamma
många intelättnadär detoch upplevelser. Förheter atten

jobbigt.likafler detoch märka harattattensamvara

han Marie-reflexmässigt klockan, slappnarCarl tittar av.sen
dagvården eftermiddagen.Louise händer den häriär trygga

gång hem efterminns rysning den han kommedHan enen
koftantiden, fann henne i barabiltvätt dragit och uteutsom

förvirrad och letade efter honom. DetHongatan. varvar
gångensista lämnade henne hemma.han ensam

Än så länge inte hennessitter lugnt bredvid Carl.Inger oroas
Åke hennes utfärder.av

befinner sig i det lilla biblioteket Psyko-Inger och Carl

geriatriska omgivnakliniken vid universitetssjukhuset i Lund, av
tioanhöriga till med demens. Deandra ärär runtpersonersom

åtta maka/make/sambo eller barnanhörigabordet, samt--
Maria Lindberg.och sjuksköterskanHelena Blomgrenkuratom

diagnosen ställdes.de hur livet har förändrats sedantalarNu om
då igenkännande varandras berättelser.Då och nickar de

jämförjag det jobbigt, jagOfta tycker jag har näratt men-
såandra i har jag det ganska bra.med de Det är engruppen

Carl.tröst, säger
påverkas alla. Beskedeti familjen drabbas demens,När en av

starka känslorlivskamrat eller förälder sjuk väcker oftaäratt en
många påbörjas.slags Sorgearbete kommeroch tankar. Ett Hur

våra förändras kan framtidenliv Vad väntaatt oss av
fått sjukdomen brukaranhöriga beskedDe som nyss om-

pendla mellan hopp och förtvivlan. min erfarenhetMen säger
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mig det ofta finns klara den livssituationenatt attresurser nya
inom familjen Helena Blomgren.säger

Med demenssjuk familjemedlem förändras rollfördelningenen
hemma. Kvinnor tidigare aldrig befattat sig med papper,som
får det roll blir handöverta männensansvaret, att ta omnya

ocksåmarktjänsten. närståendegäller hjälpa sin sjukaDet att
lagom mycket, försöka det finns kvar.ännuatt ta vara som

Ibland min frus väninna hon Marie-Louisesäger att tror att-
klarar Då förebrårhon visar. jag mig själv och tänker:änmer

kanske för lågasnäll, jag kanske ställer för krav henne,Jag är
Carl. jag något ivad ska hon ska hämtaMensäger göra när

köket och inte hittar dit
Gör du känner bäst, Helena Blomgren. Detär sägersom-

finns inga och fel.rätt
Åke några årfick sin Alzheimer konstaterad förIngers man

Då år.sedan. någrahade hon hunnit vänta symptomen
sjukdomen årHennes dog i för tjugo sedan,svärmor änmer

Åkeslångt innan den hunnit bådabland allmänheten.ett namn
äldre 55-årsåldem. Såsyskon blev sjuka i inteblevInger
förvånad, hon började glömskamärka de första tecknennär

Åke.hos
förberedd år,och hade sörjt det i fleraJag Inger.sägervar-

Vi hade år,rörelse, den dålades han 58en egen ner var
dessförinnan fåtthade vi ita ett taget.

Carl har levt med hustruns diagnos år.i komDenett som en
chock för honom. Visst hade han något inte riktigtmärkt att
stämde, Marie-Louises minne svek henne ibland, honatt men
lyckades dölja svårigheter efteråtsina länge. han honNu vet att

svårarefick allt klara jobbet och hon inte hängde med näratt att
arbetsplatsen datoriserades. berättade för Carl villehonHon att
sluta arbeta, jobbiga Ochde bilresoma skäl.men angav som
Carl trodde henne.

gick så småningom,faktiskt till doktorn själv, ochHon-
berättade hon hade problem med minnet, Carl.berättaratt

måsteAnhöriga leva själva
Carl och två hundratusentals anhöriga tillInger är av personer
med olika demenssjukdomar. Så ändå såolika, lika. Förmen

Åkehunnit vänja sig vid tanken kanskeIngeräven attom
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blevsmåningom, medan Carlsådrabbasskulle tagen
liknandesjukdom demså påverkar makarnas sätt.sängen,

tillRelationerkringskurna.liv har blivit vännerDeras meregna
sjukdo-Och deförändrats.familjen hartilloch attvetresten av

förvärras.gradvis kommer attmen
måste mittlevastå mig, Jagförsöker Inger.Jag säger-

Åke sjuk.liv äratttrots
konsekvenservilkafunderatidhafthar överInger attgott om

Åkes detviktigthurfor henne. Hon ärsjukdom kan attvet
orkakraftdå. hennedå ochsig själv, Dettänker atthon ger

Åke. vanligtganskadetmed Annarsvardagslivet attmed är
vijustVarför DärVarfor just jagsituation.sinanhöriga ältar

funktion.viktiganhöriggruppenhar en
därför detgång självhjälpen,ikanSamtalsgruppen är-

kris-ochhar kunskapergruppledarnaviktigt att grupperom
såinte diagnosenstårVi för hoppet.reaktioner. För äross

anhöriga, Helena.deviktig sägerutan-

träffarMinst fyra
yrkesmässigasinaMariaHelena ochberättarträffenFörsta om
anhöriga. Deoch derasmed demenserfarenheter personerav

skautåt, detråder sekretessdetinformerar sägsatt somom
varandra,sig förbevaras Deltagarnainom presenterargruppen.

denhar tillrelation devilkenberättarfornamn.ofta med De
jobbigt.sjuke och vad de tycker är

Helena.träffen,hela forstabrukar sägerDet ta-
demenssjuk-vanligastedeträffen talarAndra treman om

frontallobsdemens.ochvaskulär demensAlzheimer,domarna;
och denkänsloranhörigesdengången handlar detTredje om

bästafrågor kanHurförsöker besvarañärde mansom:man
kandemenssjuke Hurdenbemötahjälpa ochsätt som

tillsamhället hjälpakanoch huranhöriga stötta
ochockså Alzheimerforbundets Demens-Vi informerar om-

förslagHelena.verksamhet, Dessaförbundets ärsäger teman
självaanhörigadeikan Detvad ärprata somgrupperna.om

träffarna till.användavad de villbestämmer
öppenvården. Närviakommit tillanhöriga harDe gruppen

informerardemensutredning,gjortsjuksköterskaläkare och
personligskickasSedananhöriggmppen.sjuksköterskan enom
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inbjudan. harNumera ryktet spritt sig; ibland kommer deltagar-
via distriktssköterskan, andra gånger hör anhöriga signa av

själva. här vårenDen fyra gång.i varje fårär Igrupper grupp
högst två från varje familj delta.personer

harDe kommit två från familj har desagtsom attsamma-
kommit varandra tack träffarna i Vinärmare ärvare gruppen.
alltid intresserade familjen kring den sjuk. Vi vänderärav som

till dem demenssjuka fortfarande bor hemma, sägeross vars
Helena Blomgren.

Samtalsgruppema for anhöriga drivs så länge i projektformän
och stöds Socialstyrelsens stimulansbidrag. Från börjanav
trodde Helena, initiativtagare till projektet, fyraär attsom
träffar skulle lagom. den tidenMen hinner deltagarnavara
inte lära känna varandra. Därför försöker åttaöka tillman nu
träffar.

Anhöriggruppema ska integreras i den reguljära verk--
samheten något Helena Fråganbestämt. barasätt, säger är
hur det ska ske.

Skönt ifrånatt komma
Kunskap makt, det gäller sjukdom.är Därför läseräven när en

Åkebåde ochInger faktaböcker Alzheimer.gärna Ingerom
läser alla tidningsartiklar hon kan komma över.

Egentligen söker jag väl efter frågan: Finns detsvaret-
något detgöraatt

Någonstans i sitt inre känner for döttrarna.Inger Tänkoro om
de sjukdomenärver

skönlitteraturMen Alzheimer, nej tack, Inger.sägerom-
Varför skulle jag vilja läsa det handlarDet minom om egen
vardag. Såna böcker kanske intressanta for dem inteär mer som

drabbade.är
Carl håller med. faktaMen vill han ha och han mycket nöjdär

med litteraturlistan Helena tagit fram med hjälpsom av grupp-
medlemmarna.

Inger och Carl märker hur sjukdomens framåtskridande
Åkepåverkar personligheten hos och Marie-Louise. harDe

blivit misstänksamma, aggressiva och lättstötta. detFör Inger är
Åkesärskilt jobbigt ilsken barnen och barnbamen.att är mot
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brukarEftersomsig själv. Ingerhustrun förvill helst haHan
ofta kärv.blir situationenbambamen,passa

ingaharaggressiviteten öka, hanjobbigt spärrarDet är att se-
svårtdet harmed bambamenöverseendeoch inget töserna att-

deavundsjuk forhanförstå, JagInger. tarär attsäger atttror
såblir irriterad honom,Ibland jaguppmärksamhet.min men

sjuk".jag hantänker är
ilskan,misstänksamhetenhos Carl det änHemma är snarare

Marie-Louisei telefon, vakarTalar hanproblemet.är somsom
viktiga;iträffarnahonom.hök Det extragöröver gruppenen

fritt.han talakanhär
sakernågot längre,hemmainteMarie-Louise klarar göraatt-

kommitvigselringenharfel plats.försvinner eller hamnar Nu
så saker.samlar hon NärOchefter andra.det detbort, är ena

hari fastsaker korgenvill hon plockai affären gottär ner
såblirnågot det, honDå intevill jagdem hemma. säga omom

handlamycket lugnarefornärmad.lätt sägerDet attär ensam,
Carl.

pensiongick iCarl.inga problem forsköta HanhemmetAtt är
Och detfått allt.har hanflera fore hustrun. ärMen övertanu

krafternajobbigt. känner hurHan tryter.
detradhus,Vi itidigare. bori sakerinteJag etttar tag som-

städning.ochdet blirjag inte orkarsaker göra, matär mestsom
Carl.vill fixa och dona,jag jagDet lider sägerav,

stunderklaraockså Marie-Louise i sinaplågar honomDet att
sin sjukdom.medvetenär om

så ledsen.blir honinte klarar detochska sakerhonNär göra-
tidigare.deprimeradHon änär numer

Åkes liv.Marie-Louisesdåliga i ochoch dagarfinns braDet
Åke svårthartoaletten ochinte tilldagar hittar honSomliga att

frågor.svara

andningshålärSamtalsgruppen ett
Åkes. Sedangår snabbaresjukdomsforloppMarie-Louises än

i veckan.dagvård dagar Detmånader inågra hon görär ett par
bowling ochspelaträffa sinaCarl hinner med vänner,attatt

studiecirkel.idelta en
ñck jag idén.dagvård däriVi hade talat gruppen,om-
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Åke klarar sig själv hemma, dagsutflykterIngeräven görom
hand. fortfarande kringHan cykel hemmatramparegen

i kommunen. berättar han älskarInger de skaatt att snartresa,
långresa. Då får han ha mig för sig själv." honMengöra en ger

sig själv, hon blir sådet lite och med ävenvet att maten,av
hon iställt ordning allt i kylskåpet.om

fåtthar hjälp så dåligthär inte ha måsteJag Jagatt samvete.-
tänka jag vill, det jag från många håll,det har hörtgöraatt

Inger.säger
igångHelena Blomgren drog förInnan samtalsgruppema

anhöriga hon lite orolig for hur det skulle med närvaron.var
Skulle deltagarna kunna ifrånkomma

kommer alltid någotDe och lyckas fixa det själva sätt.-
viktigt deDet anhöriga ordnar det själva, ska inteär att ta

Helena. Vi också de anhöriga tänkaöver, säger uppmuntrar att
sig själva sinaoch liv. Vi medvetna detär ärattegna om

lättare gjort. i kan de visa varandraMenänsagt attgrupperna
går,det praktiskt. dagvård sinOm anhörig har sökt förrent en

livskamrat, han Så gång.iäruppmuntrar en annan. processen
Och våratill träffar känns åkadet legalt i väg.att

Svårt tillvaronplaneraatt
Livet har blivit lite mindre, Bådeumgängeskretsen trängre.

och CarlInger deras respektive inte klarar träffavet att att
många människor i Marie-Louise räcker detFör mötataget. att

Åkegoda klarar bordet.ett vänner, runtpar sex
Egentligen vill han inte träffa folk. ibland bjuder jagMen-

någonhem ändå. Då tycker han jag bestämmer hela tiden.att
blir inte fårHan han han vill, berättar Inger.närarg som

jobbigt inte kunna Marie-LouiseDet planera.är är tröttatt-
vill fåroch tidigt. svårtdet medDet gör umgänget,sova

umgås eftermiddagama. går inte bort fleraNumera ärom
samlade, det klarar hon inte av.

Såväl Carl har släkt och tala med.Inger de kanvännersom
kan jämföra direktInger med sina svägerskor, harmänvars

Åke.sjukdom Och i Carls och Marie-Louisessamma som
bekantskapskrets finns andra med demenssjukdomar.personer

har dessutomDe hjälp Marie-Louises väninnastor av som
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detCarl ringaTill henne kanpraktiskt.dem myckethjälper när
känns tungt.

Ändå det lillaandningshål. bordet iHär, runtär ettgruppen
ikan de,i mjuka stolar,böcker ochomgivnabiblioteket, av

kan visa sigmening.sina hjärtans Desekretessen,skydd sägaav
besviknailskna,särade, ochellereller ledsna,glada tröttasura

kan berättaoch nedstämda.luttrade, hoppfulla Deoch om
förmedlasig i varandra ochkänna igenvardagssituationer och

också argsint,så blivithan harvärdefulla tips. Jaha,små och
dåliggår hade hanförstår, likadan. Imin handu är enman,

något jag kan görafinns detinte till toaletten,hittadedag, ens
hjälperdettoalettdörren,bortjag har lagtJo, motmattaut en

hitta.flugan att
harflerajag intelättnadDet är attär att veta att ensam,en-
ViCarl.bördan,mig barabesvärligt, det hjälperdet sägeratt

förstår varandra.
lite,jagmåste sjukdomen. kanHärJag acceptera pysa-

ventil behövs, Inger.samtalsgruppen sägerär somen
Överlag andra ochträffaranhöriga mycket nöjda.de Deär-

också märkerdagsjukvården och jagfår stöd. jobbar inomJag
myndighetermedvåra kontakthur anhöriga har lättare att ta

innan blir akut, Helena.det säger
Helena Blomgrendå verksamheten,resultatenVilka är somav

detser

familjen.finns inomDet stora resurser
ochmed kunskapbehövs gruppledare,Det grupper omomv

verkligen talarså allahåller i samtalsgrupp,hur attenman
fångaGruppledama kanvarandra.med gemensammaupp

anhöriga.går hos deigenteman som
bligånger det skamåste flera forträffasMan att en grupp.

står Maria,information.ska kunna HosMan ossge
ochsjukdomenhandlarsjuksköterskan, for det som om

också vilkakänslor,kuratorn, talarHelena, ommenom
dagvård, överklagarfinns till hurmöjligheter det etc.man
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innehållSamarbete med8 ger
trygghet inför döden

mångapå sjukhus, finns detflesta svenskar dörTrots deatt
omgivna kära. Vadvilja nära ochskulle dö hemma, avsom

hindrar ossär det som
står vi räddasjukhuset för trygghet och ärKanske attatt

för döden.
primärvården ochsamarbetarI Emmaboda och Nybro

i kring döendekommunen länslasarettet Kalmarmed
önskemål står ipatienter. Den döendes och behov centrum.

omvårdnadvårdvisshet lindrandeMed all ochattom
vågarfungerar flerhemma, hemma längre.stanna

iLeif rullas ambulansen och Linneahemmet Nybro. Härur
står förberett.med namnskylt bredvid dörren, Iett eget rum,

står gårspecialsängen, höja och sänka, denrummet att somsom
Leif på står parabolantennville ha. plats ochTeven är snart en

fortsättautanför fönstret. Sista tiden i livet ska bilderna att
utifrån rymden och till Leif förIntressetströmma sporten

slocknar inte än.
går till Leif skulle finthär redan i förSonen ettatt attvar se

står till Leif, sjukskö-han och lyssnar samtalet mellanNurum.
Anneli och Monica projektledare förterskan Storm Hugoson,

arbetar for for människor iskapa trygghetSrynapsen, attsom
slutskede. Ofta gäller det Leif, med obotbarlivets personer som

det kan handla andra sjukdomar.cancer, men om
Någon mil härifrån Elisabethligger hemma i sin Varan-sängf

vårdbiträdena fråntimme kommer hemtjänsten och pysslarman
gångerhenne. dagen distriktssköterskan därEtt ärosm par om

sköta den medicinska övervakningen. Hjämtumören harför att
Ändå såprecis gjort Elisabeth förlamad. sigkänner hon trygg

vågarhon bo kvar. Elisabeths önskan dö hemma,attt är att
omgiven sina närmaste.av
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palliativ vårdLänge åtminstoneomgärdad tystnad ellervar av
småhyschande. skulle handskasHur med människorman som

gårinte bota Vad bra behandling for denäratt snarten som
ska dö Vad kan sjukvården för den döende ska kunnagöra att
leva livet ut

Monica sjuksköterskaHugoson och arbetar Rehabi-är
literings- långvårdsklinikenoch länslasarettet i Kalmar.

har svårtde sjuka ståttLänge och döende i för hennescentrum
och intresse. hon ska till sittNär söka orsakeromsorger

hon svårahennes brors reumatiskatror attengagemang,
sjukdom kan hon har länge levt med risken hanattvara en;
skulle dö i komplikationer. Monica eldsjälenHugoson bakomär
Synapsen.

SjöbergArne överläkare Monicas klinik. Hanär är en man
vilken det idéer, ibland från strålen såtrycketärsprutarur

starkt omgivningen ber honom kranen elleratt stänga ett tag,av
åtminstone idéernasamla innan han häller dem andra.över

Ibland kommer idéerna kopp kaffe och Monicaöver en-
antecknar de första Utifråntankarna det kan deservett.en

och ibland slutar det inte alls tänkt, projektetväxa som man
blir mycket såoch bättre, det med Synapsen,större sägervar

Sjöberg.Arne
kännsDet bra idéer, kreativitet och möjligheter tillextra att-

bra förändringsarbete till for patientgrupperett nytta svaga
kommer fram, samtidigt det faktisktsom sparar pengar ...,fortsätter han.

Samarbete vårdmellan sluten och öppen
klimatet hållerDet förutsättning, det Monicaöppna är en

medHugoson grunden forMen Synapsen ett annatom. var
projekt hon gångdrog i rådgivningsteamPalliativt1990: PRIK,
i Kalmar län. gången någorlundaDen hade lärt sig attman
arbeta med symptomkontroll bland döende inne sjukhuset i
Kalmar. såkunde till måddeMan patienterna efterattse
omständigheterna väl och hade börjat låtalära sig avgöran-att
det till patienterna. står jag mårmed forNu smärtan Jagut
illa, jag vill ha bättre medicin

vad händerMen sedan, patienterna kommit igenhemnär
Eller med dem inte tillkommer avdelningen behövdesDetsom
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vården och denoch den slutnadenkanal mellan öppnaen
Monicablevkanalen Hugoson.

år.råd underi hela länet JagochflängdeJag trerunt gav-
symptomkontroll.till medpunktinsatser, hjälptegjorde mest

mådde personaleninte bra,patienteninte bara detDet attvar
framförhållning utanförockså. ingenfannsjobbigtdet Dethade

vårdas behövs det.hemmasjukhuset. Om man
står föridén till Synapsen,erfarenheternadessaUr växte som

Patientertill Anhöriga ochoch NärhetSymptomkontroll genom
skulle hittaNybro.i Emmaboda och ManSamverkan ett system

kringsamarbetadeprimärvården och kommunenlasarettet,där
så situation deoch skapadöende patienternade atttryggen
Monicavågar välja vill dö. Hugosonsjälva desjuka menarvar

detklaraförvill ska det.dö hemma Menden göra attatt som
vårdarpersonalanhöriga och denden sjuke, hanskrävs att som

måste sigsjuke kännadenAllahonom tryggatörs. som omger
här.på något fixar det Näroch sig förbestämma sättatt

såvilja,någon nej, den döendesförsöker rytersäga mot
sigMonica. Och omgivningen fogar

Emmabo-ingår i Synapsen.Emmaboda och Nybro kommuner
vårdcentralganska liten, harda för kommunen äräratt somen

frånlångt lasa-enbart kontorstid och liggerunder lagomöppen
verkligenåker dettill Kalmar baramilenDe närrettet. mansex

itill Emmabodabehövs. i ochNybro till Kalmar östergränsar
därbåda utvecklat samarbete,kommunerna harDeväster. ett

lilla fårEmmaboda jourhjälp Nybro.av

trygghetKunskap ger
trygghe-eftersträvadedenskulle krävas för skapavadMen att
döende,förhindrapatienter skulledöende Hur attruntten man

stundambulansenvårdpersonal ringde efterochanhöriga en
tidfullföre

mellan denutvecklat samarbeteförsta behövdesdetFör ett
måsteAlla i kedjanvården, primärvården och kommunen.slutna

uppnå dettaspråk.till patienten och tala Förkänna attsamma
olikamedyrkesgrupperprojektet samla olikasatsade att -

arbetade framtillsammanshuvudmän i arbetsgrupper, som-
gedigetgenomförtsamarbetsformer. harDessutom ettman
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ställning; di-personal i arbetsledandeutbildningsprogram för
joursköterskor mfl.hemtjänstassistenter,striktssköterskor,

symptomkontroll:Så kunskap Hurñck fördjupad göromman
mårångest, illaandnöd,patienten känner harsmärta,när

morfin-fungerarviktig del:Medicinsk teknik Hurär en annan
samtalkommerjag dropp Till dettapumpen Hur sätter ett om

meddöende Vad händerdetdöendeprocessen: Hur är att vara
delockså mathållning, etik, anhörigstöd ochvårdaren Men en

patienterna drabbadesjukdomarde ärmoment av.om
måliattångesten Vi harmed denHur gör somegnaman-

efterhaft med patientenall personalsamla göraattsom
och mindre bra,varit braoch titta igenom vaddödsfallet som

utvärdering, där kanslagsvarit jobbigt.vad Det är ensom
distrikts-Karin Strandmanvarandra,stöd ärsäger somav

sköterska i Nybro.
åkteochi hjärnanfick Elisabethbörjan 1997I metastaserav

sig tillDå onkologeni Kalmar. hördetill sjukhusetakut av
tillstånd.ElisabethsberättadeMonica ochSynapsen om

fori LinköpinguniversitetssjukhusetElisabeth skickades till
strålbehandling.

tillframförhållning. Vi kändeexempelbraDetta är ett-
Elisabeth Så intedetkom tillveckor innan honett oss. varpar

medicinsktdesina patientertidigare. Sjukhuset släppte när var
inte i förväg.och kontaktadefärdigbehandlade oss
Linköping skulle läggasefterElisabeth honPlanen för attvar

vårdplannågra skulledagar.avdelning i Kalmar Där enen
ochsamråd distriktssköterskamellan läkare,iupprättas,

från Linköping ochhemsjukvården. ringdeElisabethMen sa:
ivill direkt hem. kommerJagJag morgon.

vårdplan telefon, därDå fick snabbt göra manperen-
Alltkontakten med dottern.ordnade med larm och ochmat var

Monica.Elisabeth kom hem,fixat sägernär
ochsjuk igenså Elisabeth akutgick kort tid och blevDet en

gjorthadei hjärnaninte.for till Kalmar. barBenen Metastasen
allt.hjälp medFrån behövde honförlamad. och medhenne nu

iville hem.honMen
medvårdplanering tillsammansavanceradVi gjorde en mer-

Elisabeth, henneshemtjänstassistenten,distriktssköterskan,
Vilkasjukhuset.avdelningssjuksköterskaochdotter, läkare

symptomlindringVilken Hurbehöver Elisabethhjälpmedel
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så liggersår till hon inteUndvikaordna hygienen Seska
organiserasMathållning ska arbetetstill för länge Hur

Lillemoråtta dagen, berättarElisabeth timmarVi hosär om-
Vårdbi-kommun.hemtjänstassistent i NybroBennsäter, ärsom

någontvå två alltidoch demträdena kommer och är somaven
Elisabeth sedan tidigare.känner

på sjukhemTrygghetsplats
dotter dagElisabeth och hennesvad händerMen säger,enom

hemma.för jobbigtinte längre."Nu orkar Det är att vara
förkänns stort."Ansvaret

inte ligger hosmåste Visadet förstaFör att ansvaret-
vårt. Elisabethsanhöriga.eller hennespatienten Ansvaret är

intenågra viktigt hontimmar dagen, detdotter arbetar är attom
Lillemorkänner sig bunden, Bennsäter,säger

Allafinns trygghetsplats. Synapsen-det andra detFör en
väljer.sjukhem de självapatienter knutna till De vet attär ett

jouren och Nukan ringade, helst dygnet, säganär som
anspråk.Då trygghetsplatsen i Detklarar inte detta. ärtas

Linneahemmet.vad Leif precis har gjort i
vetskapenmärkliga med trygghetsplatsenDet är attatt om-

Öijerfeldt,Sivutnyttjas mindre,den finns, den sägergör att
distriktsvårdschef i Nybro.

tillfrågasmed sin trygghetsplats.Patienterna förtrogna Förstär
vill kvarde intede de kan tänka sig när stannaatt varavar

hemma.
Monicapå sjukhuset,de flestaSpontant sägersvarar-

Då fårnågottillde oña intekännerHugoson. Men annat.
ändå alltidSjukhuset finns därvisa vilka alternativ finns.som

sista utväg.som en
hembesök hosfrån gjordesjuksköterska LinneahemmetEn

verksamheten.Leif och presenterade
villeskulle dö, han hanLeif fick hanNär att stannaveta att sa

Leifså honom. han idag.hemma länge benen bar Där är
disku-småpratar och Monicamed Anneli Storm DeHugoson.

Anneli, ansvarig förmedicinen, rutinerna. ärsängen,terar som
försökainställdavdelningen Linneahemmet, är att

då okej.önskemål. parabol detuppfylla Leifs alla Vill du ha är-
någotVi ordnar det sätt.-

5 17-0593
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sjuka och anhörigaDe har blivit kaxigare och ställer högre-
krav. Och har blivit ödmjukare, Ebba Svensäter, sjuk-säger
sköterska jouren i Nybro..

Man ringakan dygnet runt
hurMen ska alla de cirklar kring Elisabeth, Leifpersoner som

och de andra Synapsen-patientema, hållakunna reda hur det
ställt just Vadnu för anhörigaär och sjuka självagör attman

ska känna sig trygga
Alla gårdet hjälp dygnet Ringer anhörigvet att att runt. en

till jouren, behöver de aldrig förklara sig Personalennärmare.
känner till den sjuke och hans sjukdomsbild. åkakan ochDe ut
hjälpa till med kort varsel. Och den sjuke har specialnummerett
han kan ringa, för slinka förbi eventuella telefonköer. Ochatt
skulle sådet det kommer akut sjukattvara en person
vårdcentralen i Nybro, samtidigt döende patient ringersom en
och har så ringer jouren vidare till sjukhemmet och beront,
deras nattsköterska åka hjälps åt.Manut.

finnsDessutom uppgifter mångaden sjuke håll. Monicaom
har allaHugoson samlade i jouren har anteckningar,pärm,en

trygghetsplatsen känner sinade och, kanske viktigast allt,av
den sjuke har där all information samlas. forDärpärm,en egen
hemvårdare och distriktssköterska journal. kvinnornaOch från
primärvården drar sig inte för ringa till avdelningenatt
sjukhuset någotdet de undrar.ärom

jagOch litar de ringer mig, de har bekymmer iatt när-
Nybro och Emmaboda, Monica Hugoson.säger

Följer patientens vilja
Monica Hugoson mycket viktig for projektet. Oña piper detär
till i hennes sökare, hon ringer rådoch telefon ellerupp ger per
åker till den behöver hjälp. honMen med inteut är attsom noga
åka till patient. honFar ska distriktssköterskaut,ensam en en

hemvårdareeller med.vara r
lärosituationDet och jag ska inte Monicaär över, sägertaen-

Hugoson.
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Väl bjuderplats, hon all sin kunskap. ingår förmå-denI
lyssna vad patienten egentligen önskar. spriderHonattgan

små solskenshistorier omkring sig.
frånfick samtal distriktssköterskaJag denett en som sa-

anhörige tycker det bäst för den sjuke sjukhus. Jagäratt
åkte Fåroch talade med honom. hon vårdbättre sjukhu-ut

här, undrade han. "Nej, hon kan inte det bättreänset än
här med dig. ville hennes bästa ochHan osäker hur detvar
skulle jagoch kunde stärka honom, Monica.göras säger

Nybro ochI Emmaboda betraktar inte längre Synapsenman
projekt. har blivit del verksamheten.Detettsom en av

Öijerfeldt.Projekt i all Siv sådettaMenära, säger är-
vårinvolverat i verksamhet. har hjälpt struktureraDet attoss

vårt arbete. Vi såkommer fortsätta här.att
Vi har patienter, detta väl fungerandeärtrygga ett system,-

frånAnneli Storm Linneahemmet.säger
har blivit naturligtDet vid mellan olikaatt pratasman-

yrkesgrupper, hållermellan suddasgränserna att ut,oss
medicinsktInger Bergström, MAS ansvarig sjuksköter-säger

ska i Nybro.
Alla kan inte på,allt, och vad bästgöra gör ärvar en man-

Anneli.säger
Vi beroende varandra och det Monicabra,är är sägerav-

Hugoson.
Leif ordentligt installerad Linneahemmet. Parabolanten-är

Elisabeths dotter kommer hem från jobbetär väg. snartnen
och mångaMonica far mellan Nybro ochHugoson tureren av
Kalmar. våningenI nedre kliniken kommer Arneett rum
Sjöberg med integralhjälmen under stoltHan är överarmen.
sina medarbetare, stolt Synapsen-projektet. Hanöver tror att
riva sig och föreställningar. villHanmyter attmurar, ge
personalen ska blomma, vill de ska deanvända deatt resurser
har inom sig. finnsResursema den mänskliga kompetensen",-

Sjöberg.Arnesäger
måste någonfinnasDet inte nej, Monicasäger sägersom-

Hugoson.
Folk kommer mig vågartill och det, brukarsägersom-

jag "Javisst blir såoch det fel, hängs jag. Då brukar derassvara
släppa, Sjöberg.Arnesägeroro
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iSynapsenidénblir spridaiNästa runtattsteg processen
övertygadeSynapsenfolkettankarna rätt,landet äräratt-

om.
måste detvården patienternaförden bästaframFör att-

iochfrån sjukhusetinblandade,med allai samverkanske ut
Siv Oijerfeldt.dygnetkommunen, sägerrunt,
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9 förstår alla hurHär det känns

iHögst det handikappanpassade hyreshuset i Olskro-upp
Örgrytesken ligger fyra Träffpunkter for äldre. I etten av

smårummen sitter grånandedamer med eller vitaav sex
hår. De har nämnare; samtliga misthar sinen gemensam
livspartner året.det senaste

gångenforstaFör har firat år,de jul ringtoch in ett nytt
då ståttstol tom.en

Hemskt har det varit, påsäger Elna och skakar huvu--
Sköntdet. det är igen.vardagatt

Nyårsafton värst, säger Aina. Barnen ringde ochvar sa-
vi hade im och vihar im gotten pappa nu en mamma,

år, lilla ändåmamma, sånytt kände jag mig tom.

gång iEn veckan träffas änkorna. pionjärer, iDe med denär är
forsta självhjälpsgruppen for änkor i Sverige. ñnns ocksåDet
andra slags for sörjande. Elna torkar sig i ögonvrån,grupper
någon snyñar till. De helgerna det för destora är värsta
sörjande kvinnorna. Sorgearbetet kan minnen vällerstanna av,
fram, saknaden känns tyngande.extra

firadeJag jul med barnen, fast jag hellre hade stannatu
hemma, Margareta. kundeJag intesäger dem besvikna.göra

gickJag undan jag kände mig ledsen och bambamennär ett av
kom och kramade mig. vill inteJag förstöra deras glädjeom
med min sorg.

Initiativtagare till änka-till-änka-gruppema Agneta Grimby,är
forskare Östra,och psykolog vid Geriatriska kliniken Sahlgrens-
ka universitetssjukhuset i Göteborg. har lånat idén frånHon

ÄnkegruppemaUSA, där änkegrupper funnits länge. har
kommit till i anslutning till hennes forskningsprojekt om
änkepersoner och deras Vad händer med den efterlevande,sorg.
sedan den anhörige gått bort Hur ut Hurser sorgeprocessen
ska vårdapparaten förhålla sig till den sörjande
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Änke-frågor på iGrimby sökerAgnetaDet är svarensom
personsprojektet, forskningsprojektutvecklings- och stöttett av

anhöriga make/maka, sambo ellerflera finansiärer. De närmast
klinik erbjudssärbo till dem dör sjukhusets geriatriskasom

årslångt rådgivning läkare,stöd och sjuksköterska,ett av
60-talSammanlagt intervjuaspsykolog och kurator. ett

sjuksköterska, besökerEivor Niklasson, pensioneradpersoner.
månader månader dödsfallet,månad, tolv efterdem ochtreen

lång frågor hälsa ochfor ställa rad Agneta troratt sorg.en om
det förstatidig uppsökande verksamhet och stöd underatt

mår fårsorgeåret till den .sörjande bättre, lättarekan leda attatt
belastningen forsocialt igen och det minskarfungera att

sjukvården samhällsekonomin. arbetar framfamiljen, och De en
sörjande anhöriga.metod for bemötande av

sig sin tillflesta tacksammaDe är ösaatt enur sorg-
neutral berättar Agneta.person,

det krävdesEftersom de sörjande äldre, tyckte Agnetaär att
kontaktintervjuarbetet. korn iäldre, erfaren för Honen person
döendeundersökningarmed Eivor, själv gjort ett omsom par
döendepatienter anhöriga. Omhändertagandeoch deras av

och deras anhöriga, intervjuer med anhöriga till personer som
avlidit sjukhus.Vasa

beräknadeEivor visade sig den perfekta intervjuaren. Denvara
såvälintervjutiden och halv timme, ofta detär taren en men

lång kaffe Eivor kommer.tid. brukar dukat medDet närvara
dam i fyraHäromdagen jag och lyssnadesatt tyst en-

står itimmar. gäller de känner dekunna lyssna,Det attatt att
Eivor.sägercentrum,

gammaldagslätt föreställa sig Eivor medDet är att en
sjuksköterskeuniform.

migjag femtio brukar änkorna ibland kallaTrots är överatt-
flicka måstelilla, IntervjuarenAgneta.säger personvara en

och villmed rejäl livserfarenhet, sörjande respekterardensom
anförtro sig till.

Änkan förnimmer den döde
länge.Grimby har intresserat sig forAgneta sorgeprocessen
någotdoktorsavhandling 1995 handlar blandHennes annat om

många dödeskrämmer sörjande; förnimmelser denavsom
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under-mycket vanliga, iFörnimmelser Agnetaslivskarnraten. är
känner makenshelasökning Hustrun82 närvaro,procent. ser

tala.köksbordet, hör honomsitta i stolen vid Mannenhonom
kind.hon smeker hanskänner hur

mångaGrimby.normalt,helt Agneta MenDet ärsägerär-
förståndet, dehållerför deoroliga ärtror attatt att tappa

omgiv-förupplevelser och inte berättasina törsensamma om
Ändå för de kortaalla glada och tacksammaningen. nästanär

och lindraråterseendena innerligt hjälpermed den saknade. Det
i sorgen.

Änkepersonsprojekteti massmediaberättadeAgnetaNär om
sådana änkor sigförnimmelser hörde fleraoch spontantavom

Så änkegrupper uteville delta. föddes idénoch att startaom
stan.

sörjandestöd förfinns behov ochDet tröst uteett stort av-
Änkepersonsprojektet sinvidgatDärför hari samhället.

med olika stadsdelscent-knyta kontakterverksamhet attgenom
SjälvhjälpVi erbjuder hjälp tilli Göteborg, Agneta.sägerra

och reaktionerfår ventilera sina känslordeltagarnaattgenom
i situation.förlusten med andra samma

krypinhåller Grimby till iDelar sin arbetstid Agneta ettav
vindsvåningen Uppför desjukhus.Vasa tunga trapporna

vidsnabb andning Agnetashennes änkor. hörsDettrampar
gångensåg förstastårdörr. Ethel Svensson. AgnetaDär Hon

Då hadeprojektet, och ringdei berättandesVästnytt, upp.om
gått månader mist Birger, honnågra sedan hondet bara som

långt och Ethel föll forliv tillsammans med.levt Agnetaett
leder änkegruppernavarandra direkt. EthelDet är som

Olskroken.Träffpunkten i
änkor, förrän dedamerna TräffpunktenIngen ärattanar

Ävenitala känner trygghetbörjar med varandra. De gruppen.
dedöd skiljer sig haromständigheterna kring makarnasom

träffar stödlivssituationenden Gruppens är ettgemensam.nya
skyddnågot blir liteoch fram De ett motemot.att avse

omvärlden.
lösahittaförändring. kanSorg I vägarär attmangrupperna-

utgår ifrån sin erfarenhet.problem och egengemensamma man
både ömsesidig hjälp,Träñäma blir till Självhjälp och säger

Agneta.

17-05936
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frågorkan stora NärI typengruppen man svar av
Är någotslutar sorgeperioden fel mig eftersom jagdet

någoninte kan sluta sörja Finns det gyllene regel for hur man
sörjer

Kvinnorna kommit långt sin sorgebear-bordet har olika irunt
betning. kommithar kortare kan lära demDe ärsom somav

Några svårt makenfore. har fortfarandesteget att acceptera att
adjö,död. Elnas dog knall och fall, hon fick aldrig sägaär man

tillståndAinas led sjukdom gjorde hansattman av en som
forsämrades gradvis. kan orsakerna till ElnaDet attvara en av

långtinte hunnit lika i sorgebearbetningen.
gången änkegrupp träffas blir känslosamt. AlladetFörsta en

många gråterberättar sina erfarenheter, och vittnar omom
tokigreaktioner andra känner igen. jag"Jag troddesom var

ibland. blir bekräftelse intemedMötet attgruppen manen
blivit tokig inte finns någon given föroch det mallatt sorgear-
bete.

lite lite lite tillskvätte här och där, berättar Ethel.Jag Jag sa-
barnen, inte allt. miste far. ville inte belastaDe Jagmen en
dem med för mycket.

någotEthel gäller för de flesta. har inte haftDet Desäger
ordentligt forum tala och saknad fleraävenatt om sorg om av

tilldem vittnar kyrkans diakoni dem allavälkomnatattom
samtal.

gnmdprinciperna för de amerikanska änkegruppernaEn ärav
beståde ska Då deenbart änkor. känner deltagarnaatt attav

tillåtet rödgråten,kan komma de kommaDetär. är att attsom
Är någonsnyña till ingenoch ställer krav utseendet. det som

inte förstårkommer till träffen, de andra idag det foratt var
och gruppledaren slår detsignal och hör hur är.tungt, en senare

Vi infor kan jagvarandra här, Elna. Detöppnar sägeross-
inte for helst.göra vem som

träff i januari Bertils begravningDenna Prins1997.äger rum
år.har nyligen gången iforsta träffasDetägt ärrum. gruppen

har sin nyårDe genomlevt forsta jul, sitt forsta ochensamma
alla glada for helgernaär är över.att

Äntligen det tiden medvardag igen. kan jag fyllaNuär-
aktiviteter. såtycker det skönt kvällen kommerlängeJag äratt
fort, då långslipper jag känna hur den tiden suckarär,ensamma
Aina.
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månaden bortgång Dåetter Stigs det lättare.Första var var-
chocktillstånd. Dåjag fortfarande i visste jag varken vad jagett

eller gjorde. långsamthar det börjat för migNu attuppsa
inte kommer tillbaka,han Elna.säger

har dina bam, mindu bror och svägerska.Men Mensäger-
inte i femtiodet jag levt tillsammans medTageär änsom mer

år. begriper de inte. Ibland blir jag dem, fast jagDet arg
egentligen ledsen, Ingrid.är säger

förstårHär alla hur det känns
nickar förståelseandra igenkännande. Omgivningens bristDe

så kännbar för dem. erfarenhet demDerasär säger att sorgen
förstås,inför inte förränkänner makes död kanman en man

själv där.är
mig likadant,det andra änkor har detFör är tröst atten-

Aina. mig styrka jag inteDetsäger ärattger ensam.
jag tittade prins Bertils begravning, tänkte jagNär-

hela tiden. min prins. jämförde mig själv medErnst Han Jagvar
prinsessan Lilian. Kanske liv Kanske honhennes ställs nuom
också Våraglöms prinsar inte med längre, glöm inte bortav är
mej, den känslan hade jag, Maria med brutensäger röst.

änkegruppen alla jämlika, ömsesidigheten det viktiga.I är är
stårFolk vid sidan lägger ofta for storasom mera sorgenav-

förväntningar återhämtning.den sörjande vad gäller
Medsystrarna i det tid komma igenom,vet att tar attsorgen

aldrig förlusten, Agneta.över sägermen
Till sjuksköterska, dietist,änkegrupperna kommer en en en

psykolog frågestunder,och kurator för där änkorna kanen
fråga hälsa, vardagligakänslor och praktiska, problem.om

frågorDeltagarna skriver lista med de vill ha klarhet ien som
gåreller diskutera och igenom vid sitt besökexperternasom

hos gruppen.
gårOfta någonting,och grubblar kommer sigöverman men-

inte dåför söka information, särskilt i situation äratt en man
och initiativlös, Agneta.trött säger

Även nåhar vill vidareom grupperna sorgen gemensam, man
bearbeta det hänt. kan fungeraGruppernaän att som som en
i samhället, hjälp till Självhjälp. Kvinnorna möjlig-harväg ut en
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påså småningom hittaochvänskapsband,heter knytaatt
tillsammans.aktiviteter

sina pepparkaksbrunavandrar bordet medEthel ögon.runt
något trevligt tillsam-gången hittataladeFörra attom

ni, Ethel.Vad tycker undrarmans.
gång. så kvinnornamycketDiskussionen i Det ärär genast

går intesvårt sig själva. Jbordet tänkahar göraattattrunt ag
sedan dog, Jagbio själv", har inte varit"Jag Tageteater

redan börjatvågar och harinte kvällen. Enut annan
på.prova

troddemig till Konserthuset.Min dotter har tagit med Jag-
gåsådant. kundenågot Vi kanskeväl aldrig jag skulleatt

tillsammans, Maria.säger
gå till GöteborgsVarför inte lunchteater eller museum,-

föreslår Ethel.titta gamla Göteborg,där kan man
sånt minahär medskulle jag väl kunnaEgentligen göra-

kontakt medinte tillräckligt braväninnor. jag hargamla Men
suckar Elna.dem längre,

sinaänkoma harGöteborg.Samtalet vindlar sig Enut ur av
Bohuslän.samhällen i andra delar ITjörn, andra irötter av

fjärran.utflykter och bussresor till och Entankarna finns när tur
till Ven

vardagligabörjat kretsa kringGruppmedlemmamas tankar har
kritiska stadiet.det Detting. Flera dem har forstapasseratav

Då dånågot framtid. och skrattenfinns slags runtrungar
bordet.

såmånga hittarutveckling,inte bara elände, detSorg är är-
glädjassmåningom sakerorientering, världar, atten ny nya nya

åt.
svårsig deladet kan bra iAgneta att att enmenar vara

vågaandra visa känslor.erfarenhet med och spontana
ÄnkemänÄnnu svårarefinns med kvinnor.bara är attgrupper

fånga i stödverksamhet.upp
svårigheter hand,sinaKarlar ska alltid bemästra egen-

stadsdelen.ihar intresserade änkemän härAgneta. Mensäger
liteKaffet urdrucket och bullfaten tömda. Detär är runtoro

Någraigen. kinderbordet. det hem till ensamhetenNu väts.är
Ändå lite glädje i luften.finns visst hopp, kanske

Då Ethel.igen, vecka. ska semlor,Vi sägerätases om en-
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Grimby änkegruppernaSammanfattningsvis Agneta attmenar
kanlättaresörjandeleda till denkan att

igen,i tillvaronmänniskorsläppa vänner-
till deoch baraförlustenheltsluta upptagen egnaseavvara°

bekymren
andraförstående lyhörd forochbli mer-

lyckliggiftmåste ellervarkenkänna att varaman-
reaktionerursäkta sinaförklara ellerslippa°

händerochhäntinför detsina känsloridentifiera som°
oberoendeoch ökatsjälvförtroendebättre-

hanteraolikaandra,sig, delära attsätt att sesorgen,av-
tillvaronalternativen i

för andrasigkänna resurssom en-
meningsfullt.någotmedfylla tiden-
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mitt läsareanknyter till förord och hoppas DuJag att som av
skriften vill fundera de exempel speglats.den här Deöver som

behöver ständigtinte "färdiga" i alla detaljer. verksamhetEnär
innehåll.utveckla sitt

dis-till uppslagsrikaMin avsikt exemplen skall ledaär att
initiativ bemötandekussioner och for skapa bättreatt avnya

för goda projekt skall kunnaäldre. Hur gör t.ex. attman
egentligen hemfortsätta i ordinarie verksamhet Vad är etten

anhörigför gammal Vilket stöd behöverpersonen man som
omvårdnad till demenssjuk-och personal äldre mednär man ger

domar Vilka kunskaper behöver ñmlçtionsnedsättning-man om
någonhos äldre känns det anhörig hälsaHur attar som

sjukhemmet
Frågorna många Enligt min mening det viktigtär är ett

frågorvård fårinslag i god och tid ställaatt attomsorg man
och erbjuds och derasreflektera de insatser äldreöver som

ocksåanhöriga. väsentligt hittar sina "lokalaDet är att man
vårdsvar". Förutsättningarna for och skiftar mellanomsorg

olika landsting och olika kommuner; det är attgemensamma
upprätthålla innehållet,kraven det goda präglat respektav

självbestämmande,för integritet, trygghet och värdighet for
äldre.

förordet tillgångjag har till antalI nämns störreatt ett
exempel, jag vill använda underlag i mitt kommandesom som
slutbetänkande. innehållkan deras detJag konstatera attav
finns många goda vårdenkrañer inom och äldre.omsorgen om

vill jag övergripandeHär berätta dem. hänvisar i övrigtJagom
till stencilerad frånförteckning med inskickade exempelen
kommuner och landsting. Enligt erhållas frånförordet kan den
utredningens sekretariat.
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Efterlysningen
gick jagHösten med efterlysning1996 goda exempelut en av

målmedvetet arbete med kvalitetsutveckling frågan"där om
bemötande äldre viktigt Förfråganinslag". riktades tillär ettav
landets samtliga kommuner och landsting. Enligt mitt utred-
ningsuppdrag frågade jag också eller "lokalt fastställda politiska
mål/riktlinjer för kvalitet och bemötande äldre" hursamtav
mål/riktlinjer följs upp.

kommuner inkl.101 kommun- stadsdelaroch respektive 14
landsting inkl. delverksamheter inom landsting skickade
exempel. fanns någraDessutom "övriga", vissat.ex. samver-
kansprojekt mellan flera olika intressenter.

Antalet kommuner och landsting långt ifråndock identisktär
med det antal projekt/verksamheter tillkom min känne-som

Mångadom. har flertal exempel, vittnar hursänt ett som om
projekt eldsjälaroch kan sprida Tillfrågaderingar vattnet.
kommuner och landsting hade möjlighet också förmedlaatt
projektrapporter o.dyl. till utredningen det rikligt.och skedde-
Bakgrunden till projektens iblandvarierar, har det handlatstart

åtgärder till följd ekonomisk åtstramning. Andra harom av
börjat sin projektverksamhet för brukare, anhöriga elleratt

påpekatpersonal återigenbrister; andra har stimulerats till nya
insatser utbildningsverksamhet o.dyl.genom

kundeMan särskild blankett meddela inte önskadeom man
redovisa några exempel. gjorde kommuner inkl.Det 75
kommun- och stadsdelar och landsting, spriddaväl8 över
landet. Egentligen jag mycket intresserad nejsvar,dessaär av

tiden har inte tillåtit ytterligare kontakter. Vissa hördemen nu
sig och motiv tidsbrist, omorganisation o.dyl. -jagav gav som
övertygad det i dessa kommuner och landstingär ävenattom

finns goda exempel beskriva. Några skickade måldoku-deatt
skall verksamheten.ment styrasom

Genom kortfattade kommentarer någraunder rubriker skall jag
här översiktligt bilden vad idéerna och projekten handlarge av

Uppdelningen blir dåschematisk, och projektettom. samma
kan flera områden.olikaavse

vill ocksåJag jag, inför överväganden förslag iochnämna att
mitt slutbetänkande, kommer studera projektnärmareatt som
inkommit från andra kommuner och landsting. bl.Jagän avser a.
projekt inom den fackliga rörelsen frånoch pensionärs- och
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handikapporganisationer. Vidare jag del erfarenhetertar av som
vunnits projekt finansierade statliga medelgenom somav

via Socialstyrelsen Handikappinstitutetförmedlats och t.ex.
Ädelrehabiliteringolika projekt och insatser för och de sk. 50-

projekten.

Om äldre
glädjande intresse för undersöka vadDet är att ett stort attse

sjukvård fåräldre själva hälso- och och den deanser om omsorg
hemi sina eller i särskilda boendeformer. Brukarundersökning-

enkäter eller personliga intervjuer vanliga iärar genom- -
skörden exempel. Ibland förekommer de del i störreav som

vårdarbeten för undersöka, utveckla och säkra kvalitet i ochatt
några exempel kopplas brukarundersökningen tillIomsorg.

innehållsrika projekt med förebyggande syfte ändra kost-att-
stärka konditionen och allmänt kontrollera hälsan hosvanor,

åldersgrupper.enskilda i olika Positivt i dessa fallär att man
verkar bådemed helhetssyn, fysiska och psykiska behoven
beaktas.

Projekten kan också handla inhämta kunskap ochattom om
Öka enskildas välbefinnande innebär funk-i situationer som
tionsförluster, då fårexempelvis blir beroende rullstol,man av
afasi, lider eller demenssjukdomar.av cancer-

Till projektområdedetta hör också flertal projektett om
rehabilitering; övergångensjukhus, i sjukhusmellan och
olika bostadsformer, i hemmiljö. finns kon-mycketDetsamt
struktiv teori och praktik samverkan mellan huvudmän,om
specialistområden och olika slags insatser för enskilda och
anhöriga. Vårdprocesser vårdkedjor utvecklas och personal

olika kategorier får fördjupad bådekunskap inom sinaav
yrkesområden, frågori etiska och beträffande god samverkan.
På många håll vård-utvecklar individuell rehabilite-ochman
ringsplanering. Rappoiteringssystem patientburna omvård-som
nadsjoumaler förbättras vårdprogram åtagan-och tydligamed
den för kommuner och landsting bl.a. beträffande demensvård
förverkligas med god medverkan olika yrkesföreträdare.av

Dagvårcl dagverksamhet jriticisaktiviter fokusi övrigt samt är
någrai projekt. innehålletvissa beskrivsI i anhörig-även

perspektiv, dvs. verksamma avlösnings- och stödinsatser.som
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ocksåfinns utvecklingsarbetenantal direkt berörDet ett som
bemotandefrágor, rutiner for det viktiga "första mötet"t.ex.

påpeka bemötandefrågormed verksamhet. vill dockJag atten
ingår väsentliga delar i flertal andra projekt ochäven ärettsom

frånväl integrerade i dessa. kan gälla allt kvaliteter iDet
ambulansvård uppehåller "vårdtill de projekt sig vid tematsom

livets slutskede".i
projekt vårdhar inriktningen äldre i ochDe mot omsorgsom

också synpunk-har ofta perspektivet undersöka anhörigasatt
avlösa dem i insatser demderas och stärka bemötandetter, av

svårai situationer, bl.a. vid dödsfall.
någraInflytandemojligheter, behandlas i utvecklingsarbe-som

såväl ibrukarna deras anhöriga, formerten, t.ex. somavser som
"brukarråd" vårdeller "brukarstyrelser" vid olika enheter för

också Ökaoch vill stärka inflytandetMan attomsorg. genom
vårdenskildas kunskaper behandling, ibland i formochom egen

ocksåtemadagar o.dyl. där personalen deltar.av
Behovsbedömning, individuell planering liksom dokumenta-

for-med kunskap och respekt för enskildas synpunktertion om
ocksåbättras projekt- och utvecklingsarbete.genom

områden exempelfinns nämnda flera andraDet utöver som
räknassyftar till höja enskildas livskvalitet. Hit kanatt t.ex.

åtgärder for förbättra tillgänglighet och kommunikationeratt
lokalsamhället.i

Om anhöriga
psykologiskt ochAnhöriga, deras situation och behov av

till-praktiskt stod information och kunskaper olikasamt om
står flerastånd hos åldrande i blickpunkten förpersoner,

projekt eller finns delprojekt i utvecklingsarbeten.störresom
inhämta ochAtt anhörigas synpunkter vårdpå genomomsorg

verkaenkäter eller personliga intervjuer vanligt, liksomär att
for deras inflytande olika former.i

anhöriga träffaFlera projekt utvecklar möjligheter för att
andra "träffpunkter",motsvarande Genomi situation.ärsom
studiecirkel- anhöriga delsoch gruppverksamhet, kanannan

delsoch fördjupade kunskaper, demenssjukdomar,t.ex.nya om
ömsesidigt stödja varandra.
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temadagar och diskussionsgrupper för anhöri-Gemensamma
och personal förekommer "vårdmed i livetsämnenga som

ocksåslutskede". finns andra stödformer texefterlevande-Det
självhjälpsgruppersamtal, praktisk och psykologisksom ger

närståendehjälp till enskilda deras dött.när
dagvård i vissa projekt fleraDen är sättpresenteras ettsom av

utveckla avlösningsalternativ for anhöriga.att
Indirekt riktas insatser till anhöriga utbild-mångaattgenom

ningsinslag för personal handlar anhöriga, situationderasom
och relationer till personal olika kategorier. Behovet ettav av

bemötande anhöriga understryks i flera projekt medgott av
svårasyñe underlätta situationer vård i livets slutskede,att som

någonvid dödsfall eller insjuknar i bl.a. demenssjukdomar.när
utvecklingsarbetenvissa förekommer särskild inriktningI en

dvs. vid"övergångssituationer", enskildas flyttning till särskild
då någonboendeform eller form korttidsvård skall i bruk.tasav

Personalutbildning insatseroch andra för ökaatt
yrkeskunnande m.m.

andelen insändaDen exempel handlar utbildnings-största om
och fortbildningsaktiviteter liksom handledning for personal av
olika yrkeskategorier. Ibland omfattar utbildningsinsatserna all
personal inom äldreomsorgen i kommun eller exempelvis allaen
berörda rehabiliteringsprocessen beträffande vissaav grupper av
medicinskt färdigbehandlade andra projektI gäller utbild-osv.
ningen enstaka arbetslag visseller yrkeskategori vid några
vårdenheter.

bådesigDet kortvariga aktiviteter som temadagarrör om
Ämnenalångvariga,och flerveckorskurser. kan vara mera

allmänt inriktade geriatrik, rehabiliterings- och samverkans-som
frågor. kan också specifikaDe vanligen uppkomnavara genom
"lokala behov" demensvård, relationer till anhöriga,t.ex. om
hemsjukvård, inlevelseformåga empati, forflyttningsmetodik,-
behovsbedömning, bemötande äldre. förebyggaAtt över-av

viktigt inslag i personalutbildningar ochär ett annnatgrepp
förekommer någrai projekt. Ytterligare andra handlar om
arbetssätt, förena sociala och medicinska insatsert.ex. att
sjukhem.
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antal projekt arbetsmiljöfrågoruppmärksammasI ävenett
rörlig arbetstid, förbättrad inom arbetslaget ochsamverkansom

med intresseorganisationer, delegering förebyggandesamt
åtgärder "utbrändhet"mot m.m.

tillvara personalens idéer till förändring ochAtt ta egna
utveckla kompetens i "lärande organisationer" vitaltär ett

för flera projekt.ämne
Förbättrade och underlättande iskapar strukturrutiner som

förekommer i flertal projekt. checklistorarbetet Det rörett t.ex.
allsidigt enskildaoch broschyrer för informera och derasatt

anhöriga, behovsbedömning, individuell planering och doku-
Någramentation. projekt syftar till öka kunnandetatt att se,om

beskriva och utvärdera den verksamheten.egna

Målbeskrivningar riktlinjer strategier föroch -
kvalitetsutveckling
Sådana finns främst i många kvalitetssäkringsprojektde som

från såväl Mångatill mig landsting. harkommunersänts som
fram "policy för äldreomsorgen" "program".arbetat eller I

vissa fall medföljer utvärderingsinstrument och beskrivningar
hittills erfarenheter. Etiska grunddokument finns ävenav vunna

liksom riktlinjer specifika frågor beträffande kontaktman-i som
innehåll läkeme-naskap och dess policy hjälpmedel,samt om

vårdkedjordelshantering Riktlinjer for och tätare samver-osv.
kan huvudmän emellan väsentligt inslag.är ett

På hållflera arbetar processinriktat för att samman-man en
hållen mål tillmed övergripande sedan brytsstrategi nersom

delmållokala med medverkan berörd personal. Mannärmastav
har framställt pedagogiskt förklararbelysande dokument som
syfte, arbetssätt möjligheter till materialoch utvärdering. Det är

också vid utbildning introduktion personal.används ochsom av
Flera har också inriktningen självförtroende ochskapaatt
stolthet den verksamhet bedrivs.över som
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Övriga projektämnen
många koppladei falldelprojektfinns rik flora ärDet somaven

projekt förbl.a. olikatidigare nämndatill Jag attämnen. avser
utåtochbåde verksamheterinformationsflödet inomstärka mot

förockså olikaräknasövrigt. Hit kansamhället i ansatser att
kunskapsutbyte.informations- och Mannätverk förskapa är

förmålbeskrivningar och iiangelägen attatt processerom
olika yrkeskatego-kvalitetsmål betydelsenframhävaskapa av

skall höras.arbete; olikariers röster

Avslutningsvis
vill jag tillprojektmateriali riktkorta inblickarMed dessa ett

minamedhöruppfattningsist förmedla sammansomen
1997:51kartläggningsbetänkande SOUdetupplevelser av

samtidigt med dennaöverlämnas rapport.som
vård, bemötande ochochbristerna ihandlarDet omsorgom

lätt förmed-många upprörande läsning. kani stycken Denär en
förändra till detmöjligheternauppgivenhet och tvivel inför att

också bilder. kart-andradet viktigt Ibättre. Därför är att se
detflera positiva förslagläggningen brister skymtar ärsomav

Ännu ibilderna härtydligare de ljusaviktigt tillvara. äratt ta
inte alltidframgångsrika mengod vilja ochprojekten visarsom
påbörja-både avslutade,förändring. gällerenkla till Detvägar

riktlinjer.måldokument ochprojekt liksom ide och planerade
missförhål-måste ochbotemedel bristerVi fasta motattta

måste spridas ochkunskapenlandenfinnsi verkligheten. Den
förmed-projekteninlevelseanvändas tillsammans med den som

lar.
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