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Hot om våld, små tjuvnyp och sexuella 
kränkningar är så vanligt i äldreomsorgen 
att det ofta inte ens rapporteras. Men med 
den allra bästa vården och omvårdnaden 
blir det mindre av slag och mer av kramar.  

Däremot så borde ju all personal få 
utbildning om den här typen av beteende 
– vad man kan göra för att minska både 
beteendet och risken att personalen och 
de äldre far illa. Så är det inte idag. 

I dag är det 30 grader varmt och gas-
sande sol. Det är jobbigt för de gamla. 

I P1 pratar de om höns som blir varma 
i sommarhettan och att fjäderfäna behö-
ver kylande fläktar. 

Gamla människor kan dö av värmen. 
På vår avdelning finns ingen AC. Vi i 
personalen håller extra noga koll på att 
de gamla får i sig tillräckligt med vätska 
och serverar dem dryck ofta, ofta. 

”Först vid elva är alla 
gamla morgon-klara”

I dag jobbar jag dag. Jag 
plockar fram mina 
arbetskläder från det 
hemliga gömstället på 
kontoret en snäll kol-
lega visat mig. I dag 

slipper jag ha för stora kläder som jag 
bara trasslar in mig i!

Jag och timvikarien Jakob förbereder 
de gamlas frukost, kokar ägg och dukar 
fram. Sen går tyst vi runt och kikar in 
hos de äldre för att se om någon vaknat. 
Många här gillar att sova länge på 
morgonen.  

Nu börjar de gamla vakna, dagens 
arbete börjar på allvar. 

Plötsligt ringer det från avdelningen 
under. En personal där har försovit sig, 
en av oss måste gå dit och hjälpa till. 

Nu ska åtta äldre ha hjälp med hygien, 
frukost och medicin. De flesta som bor 
här behöver hjälp med allt. 

Jag och Dede går först för att hjälpa 
Elna upp. Elna är så långt gången i sin 
demens att hon varken kan tala eller gå. 
Hon måste förflyttas mellan säng och 
rullstol med hjälp av en lyftapparat. Vi 
tvättar, klär, kammar och deodorantar 
henne. Elna ser nöjd ut.

– Hon är glad i dag, det syns, säger 
Dede.

Eftersom det dessutom är lördag idag, 
och en dag då fler anhöriga kommer på 
besök, vill jag gärna att hon ska vara lite 
extra fin. Jag rakar Elna lite på haka och 
överläpp. 

Förmiddagen rusar iväg. Det märks att 

vi går en personal kort idag. Först vid 
elva är alla ”våra” gamla morgon-klara. 

Och då är det snart dags att servera 
lunch…

Jag hjälper till att mata Göta, som är 
gravt dement, med fiskgratäng och 
broccoli. Göta ställer hela tiden oroliga 
frågor: 

– Vad gör jag nu? Vart ska jag nu? Vart 
ska jag gå? Vad är det (tittar på skeden)?

Vid klockan ett är de gamlas lunch 
över. Tio över ett hinner jag äntligen gå 
på en mycket efterlängtad toa-paus… Jag 
har inte hunnit gå på sex timmar...

- - -

Jag får ta min halvtimmes lunchrast. 
Efter att ha slängt i mig matlådan hemi-
från faller jag ihop i soffan utanför 
personalköket. Jag mår lite illa, min 
rygg gör ont, mina fötter är svullna och 
värker. Jag ställer klockan på mobilen, 
somnar tvärt och sover i tio minuter.

När mobilen piper stapplar jag upp 
från soffan.

Vårdpersonalens uppgift är att vara 
både ett fysiskt stöd vid behov och ett 
hjärnstöd/tankestöd. Den som är gam-
mal och dement kommer inte alltid ihåg 
att äta och dricka tillräckligt, eller att gå 
på toaletten. 

Det är fortfarande väldigt varmt. Jag 
går en drickrunda och delar ut saft och 
vatten till de gamla.

Sen kollar jag och Ade av alla de 
gamlas eventuella behov av att gå på toa 
eller byta blöjor. 

Vid fyra är arbetsdagen slut och det är 
äntligen dags att åka hem.

Jag har varit på fötter i tio timmar, 
och det känns. När jag kommer hem går 
jag direkt in i duschen, sen till sängen. 
Jag säger bara ett flyktigt hej till maken.

”Mot slutet av dagen säger 
Ade att jag gör ett bra jobb”

I dag jobbar jag dagpass 
igen. Egentligen skulle 
jag vara på en annan 
avdelning, men en 
kollega vill byta så jag 
får stanna.

Alla boende har sin egen historia, och 
sina speciella egenheter. Maggan, exem-
pelvis, tycker om att sova länge på 
morgonen och gillar när man sjunger 
tillsammans med henne.

Att fråga Maggan om hon VILL stiga 
upp ger garanterat inget resultat – utan 
resulterar bara i ett ”nej absolut inte”. 
Men att ta henne vid handen och 
SJUNGA upp henne till Sjösala vals går 
mycket bättre.  

När vi är klara med de gamlas morgon-
bestyr är jag genomsvettig men rätt så 
glad.

En del rutiner är lite stela och konstiga 
men jag tycker om de gamla här. Och jag 
tycker om den omtänksamma personalen. 

Som erfarna undersköterskan Ade, 
exempelvis. Vi hjälper Elna upp med 
liften, som används för att hjälpa äldre i 
och ur säng och rullstol. Samtidigt 
läxförhör Ade mig om hur den fungerar:

– Vad betyder den markeringen? Var 
kan man hitta information om man 
glömt hur det ska vara?

Jag svarar och kommer ihåg det mesta 
sen igår. 

Det är väldigt fint att han tar så stort 
ansvar för att lära upp mig som är ny. 

- - -

Mot slutet av dagen säger Ade att jag 
gör ett bra jobb. Han tycker jag ska 
skriva upp mig på inringningslistan för 
vikarier som ligger inne på kontoret. 
Det värmer. Det blir jag stoltare över än 
något annat som hänt den här somma-
ren i äldreomsorgen!

Nu är klockan tre och jag slutade för 
en halvtimme sen.

När jag kommer hem vid fem orkar jag 
inte göra mer än att duscha och äta en 
macka. Sen sover jag 16 timmar i sträck.

Fotnot: Personal och åldringar heter i 
verkligen något annat än i dagboken.

Lördag

12
juli

Söndag

13
maj

”Risk för hot och  våld är vardag”

KOMMUNENS ANSVARIGE CHEF: S˚ SKA      DET INTE VARA! LÆS LÆNGRE
INTERVJU
MED CHEFEN

AGGRESSION. I ena stunden vill Maja kramas, nästa försöker hon rivas. Hot och våld är inte så ovanligt när man arbetar med 
svårt demenssjuka.  illustration: HELÉN rasMusEN

beklagligt, säger hon, men 
tyvärr ibland oundvikligt.

– Det är svårt att ha en nollvi-
sion, men det viktiga är att vi 
upptäcker det och sätter in 
åtgärder snabbt, säger Carin 
Djäken. 

Valfrihet viktig
Valfrihet är viktigt i kommu-

nens värdighetsgaranti. Expres-

sen rapporterar att det ändå 
finns en del stela rutiner, som att 
alla gamla serveras samma mat-
rätt till lunch trots att kommu-
nen lovar att det ska finnas två 
att välja på. 

– Alla ska ha rätt och möjlig-
het att välja mellan två rätter till 
lunch.

Anna Bäsén
anna.basen@expressen.se

Carin Djäken, sektionschef på 
Botkyrka kommun.
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dementa, är samhällets mest utsatta. De 

kan ofta inte föra sin egen talan, är 

skyddslösa och beroende.
Jag har försökt att göra mitt allra 

bästa. Vårda så gott jag kan, se till att de 

får i sig mat, vätska och medicin, att 

blöjorna är bytta och att de är rena. Jag 

har hållit handen och försökt trösta.

Men jag har misslyckats. Jag är besvi-

ken på mig själv. Och helt slut.
Klockan 07 börjar arbetsdagen med en 

utskällning. Nattpersonalen Ivana är arg 

för att jag missade att ställa fram mellan-

mål till Erik när jag gav honom lunch vid 

två dagen före.
– När jag kom klockan sju hade han 

panik för att han inte fått något att äta.

Jag skäms. Jag missade det. Att han 

också skulle ha mackor och bullar direkt 

efter lunchen förstod inte jag. Kanske 

missade jag informationen eftersom min 

jobbmobil lagt av? 
Oavsett känner jag mig hemsk.
Det är tungt. Jag är ny och känner inte 

de gamla. Ändå har jag ett stort ansvar. 

Under mina första dagar på nya jobbet 

har jag larmtelefonen. JAG är nödnum-

ret. Den man ringer, sen återstår polis 

och ambulans. 
Jag är trots allt bättre rustad än många 

andra. Jag är utbildad undersköterska, 

har nästan tio års erfarenhet av sjuk- och 

äldrevård, kan tala och skriva svenska 

obehindrat och är medelålders med lite 

skinn på näsan. Ändå är jag rädd. 

- - -

Jag besöker Karin tre gånger under 

dagen. Hon är piggare i dag. Känns 

härligt. Hon äter riktigt bra. Äntligen!

– Om inte näringsdryckerna fanns 

skulle hon vara död, säger dottern Maria 

med sorgsen blick. 
Och om inte dottern slagits för sin 

mammas rätt till vård, tänker jag. Karin 

hoppas på att få bada i sommar, en sista 

gång. Jag önskar så att det ska bli verk-

lighet.  
I dag har jag åtta besök över hela stan 

under mitt tiotimmarspass. Dessutom 

ska jag städa bilen. Min enda rast är en 

halvtimmes lunch.
Fram till ett flyter allt på, det är helg 

och inte så mycket trafik. 
Sen bryter företagets tidsplan ihop 

totalt. Jag har max 70 minuter hos Erik. 

Då ska jag laga lunch från grunden, 

städa, diska, tömma sopor, bädda, hjälpa 

honom med toalettbesök och kläder, göra 

mellanmål och ge honom hans mediciner.

Jag lagar fläskfilé med kokt potatis och 

bearnaisesås. Allt går som en dans, tills 

Erik kissar ner sig – två gånger. Erik är 

tung och har svårt att röra sig. Att tvätta 

honom, byta blöjor och kläder på honom 

är tungt, svettigt och tidsödande. 
Att koka potatis var ett misstag. Jag 

måste laga ”riktig” mat, men tidssche-

mat är inte anpassat för det. 
Tio över två är jag genomblöt av svett 

och ryggen värker. Jag har varit här i 90 

minuter. Nu har jag bråttom till nästa. 

Jag hade hoppats hinna med en prat-

stund. Erik verkar så ledsen. Men det går 

inte. Jag ser att han är lite besviken. 

Mitt sista besök blir en chock. Demens-

sjuka Emma är borta! Lägenheten är 

tom. Inget besked, ingen lapp, inget. Jag 

letar och letar! 
Jag frågar nattpersonalen. Hon suckar. 

– Det har hänt mig också, jag höll på att 

få en hjärtinfarkt.  Dottern tar med henne 

utan att meddela.
Vi ringer dottern. Emma är där. Jag 

blir så lättad. Puh. Skönt att inget 

hemskt hänt! 
– Nå. Då får de i alla fall betala för 

besöket när kunden struntar i att med-

dela oss, konstaterar min kollega.
Alla pratar om pengar. Inte bara che-

ferna. Också personalen. De anhöriga. 

Alla.

”Det är spår av avföring 
vägen från sängen”

I dag har jag kvällspas-
set. Jag kommer extra 
tidigt. På kontoret sitter 
chefen och skäller i 
telefon på en sjukskri-
ven anställd. 

Jag säger att jag inte tycker att den 

utsatta tiden på schemat räcker till hos 

ett par av de äldre. Chefen säger att jag 

inte får låta de gamla köra med mig. Då 

får jag inte gå dit längre. 
– Det är en del anställda som vi tving-

ats göra så med. 
Allt som jag dokumenterat i telefonen 

under söndagen är puts väck. Jävla 

teknik!
Nu måste jag ge mig av, jag har fem 

besök att hinna med. Ett par av ”mina” 

gamla är tunga och behöver hjälp med allt.  

Jag är redan sen.

Jag besöker Karin. Jag sniffar, här 

luktar. Det är ett spår av avföring vägen 

från sängen, ut i hallen och in på toalet-

ten. På väggar, golv, dörrar och dörrlister. 

Jag tvättar henne och ger henne frä-

scha kläder. Jag städar badrum, hall och 

sovrum, byter lakan och tömmer pap-

perskorgarna. Känner mig rätt nöjd med 

att jag lyckas röja upp så pass snabbt. 

Ger Karin middag. När jag lämnar 

henne är jag ändå en halvtimme efter 

schemat. Nu måste jag till nästa. 
Att åka till kontoret och värma min 

matlåda hinner jag inte. Matrasten ryker. 

Stannar vid Seveneleven för en stor kaffe 

och en proteinbar.
Två besök senare är arbetsdagen slut. 

Jag är trött och svettig. Korsryggen 

molvärker. 

”Har drömt om att jag
kommit för sent till jobbet”

03.30. Vaknar med ett 
ryck, sätter mig upp i 
sängen. Hjärtat rusar 
och jag är skräckslagen. 
Har drömt om att jag 
springer, att jag kommit 

för sent till jobbet, för sent till ”mina” 

gamla.
Jag väcker även min man på nätterna. 

Jag rör mig hela tiden i sängen, snurrar 

runt, slänger med armarna och sparkar 

med fötterna.
– Är det verkligen värt allt det här 

Anna, säger han förebrående.
06.00 ringer klockan. 
Även den här dagen startar illa. Vård-

biträdet Susanne, som jobbat natt, är 

sen. Och jag måste ha hennes bil. 

Susanne har fastnat i morgonrusningen. 

När Susanne kommer är hon upprörd 

över att den tid Erik är tilldelad inte 

räcker till.
– Man hinner ju inte tvätta och klä på 

honom, och det behövs för han är ju 

smutsig!

Chefen säger att hon ändå måste hålla 

tiderna.
Nu är jag åtminstone en halvtimme 

sen. Demenssjuka Ingrid öppnar inte. 

Jag ringer på många gånger och ropar i 

brevinkastet. 
Det är mycket avspärrningar och 

vägbyggen på sommaren. Jag måste ta 

omvägar. Blir ännu mer sen. Senare på 

dagen är det min tur att få skäll. Igen. 

Jag har jobbat sen jag var 15 år. Aldrig 

tidigare har jag känt mig så usel eller fått 

så mycket skäll. Jag sträcks som ett 

gummiband mellan mina chefers krav, de 

gamlas behov, anhörigas önskningar och 

min egen vilja att göra ett bra jobb. 

”Aldrig någonsin har jag
mått så dåligt. Jag gråter”

Äntligen ledig dag. 
Efter några veckor  
i äldreomsorgen är jag 
slut. Aldrig någonsin 
har jag mått så dåligt, 
kroppsligt, mentalt och 

socialt, av ett jobb. 
Ändå är jag van vid det hetsiga arbetet 

på en nyhetsredaktion, med både tio- 

och fjortontimmarsdagar. Jag kondi-

tions- och styrketränar regelbundet för 

att må bra. Och jag har ju arbetat som 

undersköterska tidigare, med spring och 

tunga lyft. Men det här liknar inget 

annat, med uppskruvat tempo och 

hårdare press.
Jag är stressad, dygnet runt. 
Min man klagar över att han nästan 

aldrig ser mig och att jag bara sover eller 

gråter när jag är hemma. Kroppen pro-

testerar. Jag har blåsor i munnen, blöder 

näsblod, har blivit förkyld och fått 

utslag. Magen är som en ballong. Rygg 

och nacke värker av alla tunga lyft. 

Jag som alltid brukar vara glad gråter 

för ingenting.
När jag började i äldrevården var jag 

frisk som en nötkärna. I dag var jag hos 

läkaren. Hon sa allvarligt:
– Anna, du måste tänka på din hälsa. Du 

jobbar för mycket och stressar för mycket.

Jag har ett helt vanligt jobb, timvika-

rie i äldreomsorgen, likt tusentals andra. 

Men min kropp reagerar som om jag var 

utsatt för fara. Inte underligt att så 

många i äldreomsorgen blir sjukskrivna.

”Ingrid vill inte längre ha 
besök från hemtjänsten”

I dag arbetar jag kort 
dag på Bonitas och har 
fem besök. Det första är 
hos demenssjuka Ing-
rid som inte längre vill 
ha besök från hem-

tjänsten. Jag ringer på, knackar på. 

Vädjar i brevinkastet: ”Det är Anna 
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från hemtjänsten, snälla kan du inte 

öppna?” 
Hon kanske ligger och svälter ihjäl 

därinne. Jag känner mig maktlös och 

frustrerad. Det är en grym sjukdom.

Chefen ska be sjuksköterskan gå dit, 

hoppas att Ingrid släpper in henne. 

I dag hinner jag både ta min halvtim-

mes obetalda lunchrast och gå på toalet-

ten. Lyxigt!

”Försenad, försenad.
Ständig minutjakt”

Ett kort och ”lätt” pass i 
dag igen. Solen skiner, 
härligt att få vara ute 
och i rörelse. Johanna 
har det tuffa passet i 
dag, jag frågar henne 

hur det går.
– När det är sånt här väder ska man 

väl inte klaga. Men jag är försenad, säger 

hon.  
Försenad, försenad. Ständig minutjakt, 

inte bara för mig, utan också för den 

vana personalen.

”Jag får en chock. Smuts på 
smuts. Golv, väggar, lister”

I dag jobbar jag 7.30–
15.30. 

Dagen börjar med att 
jag får skäll för att jag 
missade att tanka bilen 
förra passet.

Har ett par av mina ”vanliga” äldre i 

dag och två städningar. Navigerar mig 

fram, vägarbetskaos, jag är sen. 
Lars, som jag aldrig träffat tidigare, 

bor i en tvårummare. Han har ingen mer 

hemtjänst än städhjälp varannan vecka. 

Jag ska göra en ”vanlig städning” på en 

och en halv timme. 
Jag ringer på, Lars öppnar och hälsar 

vänligt. 
– Ja, här skulle egentligen behövas en 

ordentlig städning, säger han lite förläget.

Jag får en chock.
Smuts på smuts på smuts. Golv, väggar, 

lister, allt. Toalettgolvet har gula kiss-

fläckar. Det går en brun rand från 

sängen, ut i hallen och in till badrum-

met.

Och överallt prylar. Misär. 
Jag jobbar så fort jag kan, svetten 

lackar, jag dammsuger, torkar och 

skurar. Jag kan inte mer än få undan det 

värsta.
Många slitna ytor går inte att få rena 

hur mycket jag än skrubbar.
När jag måste åka är jag dyblöt och 

ryggen värker. Jag tar upp situationen 

med min chef  och att Lars själv vill ha 

en rejäl storstädning.  
– Det måste han betala själv i så fall, 

säger hon.

”Erik är sur på mig när jag 
kommer tillbaka. Skriker” 

Jag är sen från start. 
Mitt schema har inga 
lufthål. Det tar inte 
hänsyn till bilköer, 
vägarbeten eller andra 
oförutsedda händelser. 

Jag ger Karin middag, serverar kräm 

med grädde, näringsdryck och färsk 

melon. Hon äter och dricker riktigt bra. 

Jag blir jätteglad!

Jobbtelefonen ringer. En annan nyan-

ställd ”timmis”, Miriam, är förtvivlad 

över att hon glömt att städa bort smuts-

tvätt och kissblöjor.
– Det var hemskt stressigt, säger hon.

Inga problem, säger jag.  Kör vidare, 

tvärs över stan. Stressad. Pulsen rusar. 

När jag kommer till Erik är bostaden 

lite upp och ner. Han har inte tagit sina 

mediciner, det är stökigt, massor med 

smutstvätt, inga lakan. Erik står inne på 

toaletten och ropar, nerkissad och arg. 

Att jag har bråttom bryr han sig inte 

om. Och varför skulle han det? Toabesö-

ket tar en bra stund. 
Efter det måste jag laga riktig mat. Det 

är viktigt, har chefen sagt. Jag kokar ris 

och gör biff  med bearnaisesås.  
Jag har 50 minuter prick på att få Erik 

ren, laga ordentlig middag, mata honom, 

ge honom medicin och röja upp. 

- - -

Min 20 minuters försening har växt till 

en halvtimme. Dags för nästa besök, och 

nästa. 
Jag högläser ur senaste Svensk Dam-

tidning för Karin. Prinsen och hans 

fästmö har visst förlovat sig. Jag lyckas 

hålla hennes intresse uppe en liten 

stund. Dagens seger! Bra!
Klockan tickar. 
Erik är sur när jag kommer tillbaka. 

Skriker åt mig. 
Klockan är 21och mitt pass borde vara 

slut. Jag är sen och har lång körväg till 

kontoret. Halvägs framme ringer min 

kollega Susanne. 
– Jag ska vara hos Emma nu. Hur ska 

jag hinna med i natt? säger hon argt.

Väl på kontoret upptäcker jag att min 

telefon loggat ur. Alla besök jag registre-

rat är borta. Igen.
Äter min matlåda. Mitt pass är slut för 

en halvtimme sen.
Jag lämnar utdraget ur polisens brotts-

register i chefens fack, hon bad det om 

för några dagar sen. Mitt brottsregister 

är rent. Men det har de inte kunnat veta. 

När jag kör hem vid 22 är jag helt 

utmattad. Och gråtfärdig. 

”Chefen smsar tillbaka 
att det tyvärr blivit så”

Jag slås av att jag 
arbetat de här veckorna 
i hemtjänsten utan 
delegering för att ge de 
gamla medicin. Även om 
det hela tiden varit mitt 

skriftliga och muntliga uttalade uppdrag 

att göra just det.
Jag sms:ar min chef  för att påminna 

henne. Hon sms:ar tillbaka att det ”tyvärr 

blivit så” att min delegering glömts bort.

FOTNOT: Personalen och de äldre heter i 
verkligen något annat än i dagboken.
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Fortsättning från föregående uppslag

”Jag är besviken – och helt slut”

BRIST PÅ TID. Anna Bäsén jagar för att hinna med alla besök. Foto: ALEXANDER DONKA

STÄDNING. Hemma hos Lars behövs egentligen en rejäl storstädning, men det finns det inte tid för. Illustration: HELÉN RASMUSEN

Ann Haupt säger att hon är med-
veten om att schemat kan vara 
tidspressat. 

– Man har ju fått beslutat av en 

biståndshandläggare att en insats 
ska ske och det på en viss tid, uti-
från en viss mall. Det beslutet har 
ju inte med oss att göra. 

Men enligt VD:n har företaget 
en kontinuerlig öppen dialog med 
kund, handläggare och anhöriga 
för att lösa eventuella problem. 

– Så fort man får signaler om 
att det tar längre tid, att man 
exempelvis inte kan gå på toalet-
ten på tio minuter alltid, så får 
antingen vi eller anhöriga dis-
kutera det med biståndshand-

läggaren. Visst kan det vara så 
att det är pressat. Men det här är 
systemfrågor som man kan lösa. 

”Saker kan hända”
– Vi upplever att vi har en bra 

dialog med biståndshandläg-
garna, sen kan processen med 
att utöka tiden, utifrån kundens 
perspektiv, ta för lång tid. 

Att körtiderna mellan de 
gamla ibland var snålt tilltagna, 
och inte tog hänsyn till vanliga 
trafikproblem som bilköer eller 
vägarbeten bemöter hon så här:

–  Jag kan inte svara på en sån 
detaljfråga eftersom jag inte hål-
ler i den planeringen. Men visst 
är det så att saker kan hända 
när man ska ta sig från A till B. 

Bonitas VD, Ann Haupt, tycker att företaget lever upp till 

löftena i marknadsföringen. 
- Det är inga kunder som bytt till annat bolag, de vi fått 

har vi kvar, och då kan jag ändå dra slutsatsen att det vi 

gör är bra.

Att Expressens reporter 
tvingats ge läkemedel utan dele-
gering beror däremot alls inte 
på att det glömts bort, enligt 
VD:n. Istället berodde det på att 
det var svårt att få till en tid för 
delegering med vårdcentra-
lerna.

Bonitas VD ser inte någon 
konflikt mellan att försöka driva 

ett lönsamt företag och att ge en 
bra omsorg. Frågan om företa-
get lever upp till löftena i 
reklambroschyren besvarar hon 
så här:

– Ja, jag uppfattar att vi gör 
det. Som det har varit nu, ja 
kanske till 80 procent.

Anna Bäsén
anna.basen@expressen.se

BONITAS VD: ”DET ÆR INGA KUNDER SOM BYTT TILL ANNAT BOLAG”

Ann Haupt, Bonitas VD.

LÆS LÆNGRE
INTERVJU MED
BONITAS VD

VALET O 18 DAGAR KVAR
VALET O 18 DAGAR KVAR10

ONSDAG 27 AUGUSTI 2014
e

11
ONSDAG 27 AUGUSTI 2014

e

”Tid är pengar – pengar är vinst”
”Vi följer inte Kommunals av-
tal om arbetstider och löner”

Jag söker jobb som 
timvikarie i hemtjäns-
ten hos det privata 
företaget Bonitas. 

Företaget ligger i en 
liten källarlokal i Grön-

dal. Bonitas arbetar med personlig 
assistans och har rätt nyligen börjat med 
hemtjänst. Det är ett av många små 
privata företag som gett sig in på hem-
tjänstmarknaden sedan lagen om valfri-
hetssystem (LOV) infördes i många 
kommuner.

En del gamla har valt Bonitas. Andra 
har inte valt alls, utan lottats till företa-
get.

Chefen informerar om att jag kommer 
att arbeta utan skydd av kollektivavtal.  

– Vi följer inte Kommunals avtal om 
arbetstider och löner. Facket gillar inte 
det förstås. 

Jag har med utbildnings- och arbetsbe-
tyg, dem vill hon inte se. Utdrag ur 
brottsregistret, vilket många arbetsgi-
vare i äldreomsorgen kräver, nämns inte. 

Efter bara en timme är jag anställd. 
Min lön är 128 kronor i timmen, inklu-
sive semesterersättning. 

”Det är viktigt att du inte 
stannar längre än du ska”

Jag ska få utbildning i 
rapporteringssystemet 
Paragå. Arbetsledaren 
förklarar att jag måste 
göra två skriftliga prov. 

Paragå är Stockholms 
stads rapporteringssystem och ligger 
som en app i mobilen. Varenda minut av 
min arbetsdag registreras och kontrolle-
ras. Informationen går sen till mina 
chefer och till Stockholms stad. Den är 
underlag för ersättningen till företaget. 

När jag kommer till kunden eller 
brukaren, som de kallar de gamla, måste 
jag rapportera. Sedan ska jag checka av 
allt jag gjort hos den äldre, och slutligen 
rapportera att jag gått. Det är väldigt 
viktigt att vi registrerar allt. 

– Annars får vi ingen ersättning, 
förklarar hon.

Alla äldre har ett bestämt antal 
 minuter beviljade av kommunens 
biståndshandläggare. 

– Det är viktigt att du håller koll på 
klockan, håller tiderna och inte stannar 
längre än du ska. Vi får bara ersättning 
för den tid som är beslutad, inte om du är 
där längre, säger chefen. 

”På sex timmar ska jag 
lära mig allt jag behöver”

I dag ska jag få intro-
duktion i hemtjänsten. 
På sex timmar ska jag 
lära mig allt jag behöver 
om de äldre, om företa-
gets rutiner, regler, 

koder, resvägar och bilar. Jättenervöst. 
Jag ska gå med Johanna. En lugn och 

rejäl nyutexaminerad undersköterska, 
som arbetat på Bonitas i ett halvt år. 

Vi har tre äldre att hjälpa i dag. Det 
kan låta lite, men två av de gamla behö-
ver hjälp med i stort sett allting och har 
många besök. Dessutom är restiden lång. 

Vårt första besök är hos Karin. Nor-
malt sett är hon rätt pigg för sin ansen-

liga ålder, men just nu har hon lungin-
flammation. Karin ligger och sover. Vi 
väcker henne försiktigt. 

– Vill du komma upp och äta frukost 
Karin? undrar Johanna.

– Ja, säger Karin med skrovlig röst och 
harklar sig.   

Det hörs att hon har problem med 
luftvägarna. 

Bostaden är stor och välskött. 
– Dottern kommer hit varje helg och 

bor hos Karin. Det är fint att se, hon bryr 
sig verkligen om sin mamma. 

Karin är liten, tunn och böjd, kan inte 
väga mer än 50 kilo. Det är viktigt att för-
söka få henne att äta och dricka. Men det 
går trögt.

– Nu vill jag gå och lägga mig, säger 
Karin bestämt och börjar resa sig.

– Snälla Karin, försök drick lite till, 
säger jag.

Lönlöst. 
– Vi får ge upp nu, vi måste vidare till 

Erik, säger Johanna. Vi diskar, smörjer 
Karins ben, tar henne till toaletten igen, 
och sen till sängen. Karin lyssnar på 
radio och ser rätt belåten ut. 

Nu är vi redan minst 15 minuter 
försenade.

– Det är ganska krånglig väg dit vi ska. 
Det tar tid, konstaterar Johanna. 

- - -

Erik är beviljad 55 minuters hjälp. På 
den tiden ska vi hinna med mediciner, 
toabesök, dusch, eventuell handling, 
tvätt och städning. 

– Tvättmaskinen är trasig. Vi har fått 

handtvätta ett tag nu, det tar tid och blir 
inte så bra, informerar Johanna.

Erik är i sovrummet när vi kommer, 
han ligger tvärs över sängen.

– Jag har sovit jättedåligt. Och jag har 
bara fått vatten och smörgås i dag, kla-
gar han. 

Att städa hela bostaden är omöjligt. Vi 
får begränsa oss till de rum han använ-
der mest. Trots att vi är två tar städ-
ningen för lång tid. 

Att hjälpa Erik med dusch hinns inte 
med. Det är svårt för honom att klara 
trapporna upp till duschen. 

– Jag brukar tvätta honom med tvätt-
lappar, och tvätta hans hår i handfatet. 
Men det hinner vi inte nu, säger 
Johanna. 

Vi måste åka en snabbsväng till mat-
affären, handla och åka tillbaka med 
matvarorna. Sen till Karin igen. Vi får 
leta parkering en god stund, hittar en 
långt bort. 

– Det luktar bajs här, säger Johanna så 
snart vi kommit in genom dörren. 

Vi väcker Karin. Jag hjälper henne till 
toaletten, tvättar henne och byter till 
rena kläder och ny blöja. Inte heller nu 
vill Karin äta särskilt mycket. 

Dagen har gått i ett, vi har inte haft en 
enda paus. Jag är mör i ryggen, det 
känns som jag gått en mil. 

Vi berättar för chefen att vi blivit lite 
försenade. Jag får ännu en liten föreläs-
ning om vikten av att hålla tiderna.

– Erik har jättemycket hjälp. Om alla är 
tio minuter extra hos honom blir det en 
och en halv timme per dygn, det går inte. 

”Inser först efteråt att 
jag brutit mot reglerna”

I dag ska jag gå mitt 
första pass ensam. 
Nattpersonalen Susanne 
slutar sju men är förse-
nad. Erik var mycket 
orolig och rädd i natt. 

Han ville ständigt att hon skulle kontrol-
lera att fönstren var stängda och dör-
rarna låsta.

– Därför stannade jag hos honom, 
förklarar Susanne. 

Chefen läxar upp Susanne. 
– Så får du inte göra! 
Tid är pengar. Pengar är vinst. Det 

privata hemtjänstföretaget bjuder inte 
oroliga äldre på gratiströst. 

I dag ska jag göra sju besök hos äldre 
utspridda över hela stan.

Typiskt, telefonen trilskas. Min chef  
hjälper mig, det tar henne 20 minuter att 
få igång min jobbmobil. 

Nu är jag sen. Letar efter tjänstebilen. 
Eftersom företaget inte har några egna 
p-platser står de på olika ställen. Ringer 
chefen för vägbeskrivning. Till sist 
hittar jag den. Jag är redan rejält stres-
sad. 

Med hjälp av GPS:en på min telefon 
letar jag mig fram. Jag cirklar runt, runt 
en god stund för att hitta en parkerings-
plats. 

När jag kommer in sover Karin gott, 
Radio Stockholm sorlar ur hörlurarna. 
Jag väcker henne försiktigt.

– God morgon Karin, vill du komma 
upp och få frukost?

– Jaaa, säger Karin.
Jag hjälper henne med tvätt, påkläd-

ning och andra morgonbestyr. Hon får 
yoghurt och näringsdryck. Jag krossar 
hennes morgonmediciner och blandar 
med kvarg. 

Inser först efteråt att jag brutit mot 
reglerna! Chefen har lovat att ordna med 
delegering för att ge medicin, men jag 
har inte fått någon ännu. Delegering får 
man av sjuksköterskan och det betyder 
att man får rätt att ge de gamla deras 
medicin. Men det ingår ju i mitt jobb att 
ge de gamla deras läkemedel. Jag kan 
inte lämna dem utan! 

Jag är 45 minuter efter schemat. 

- - -

Jag ska till Erik. Har 20 minuter på mig. 
Morgonrusning. Vägen är krånglig. 
Naturligtvis kör jag fel. Det tar en halv-
timme. Nu är jag en timme försenad.

Jag plingar på, låser upp och går in.
– Jag undrade just om du skulle 

komma! ropar Erik irriterat.
Jag förstår att han är sur.
– Förlåt att jag är sen, ursäktar jag. 
Enligt mitt schema ska Erik duscha 

och ha mellanmål. Min fråga om han vill 
ha hjälp att duscha ignorerar han. Tur 
kanske, jag har bara 40 minuter på mig. 

Dags att åka till Karin igen. Nu är 
klockan 11, jag är en hel timme efter mitt 
schema. Jag väcker henne, hjälper henne 
till toaletten. Jag tvättar och byter på 
henne och tar ut henne till köket. Hon 
äter lite sill och dricker ett helt glas 
näringsdryck. Bra!

Sen vill hon lägga sig en stund, jag 
röjer upp i kök och badrum. Egentligen 
ska jag ha lunchrast mellan 12.15 och 
12.45. Men genom att skippa rasten kan 
jag kanske hämta igen lite tid.

Karin är inte så pratsam, så jag blir 
alldeles varm i hjärtat när hon berättar 
lite om sin familj och sitt tidigare liv.

Tisdag

27
maj

Måndag

9
juni

Tisdag

17
juni

Torsdag

19
juni

EXPRESSENS MEDICINREPORTER
TOG JOBB INOM HEMTJÆNSTEN
– HÆR ÆR VAD HON UPPTÆCKTE:

Det känns fint att få lite kontakt. Men 
till sist säger hon beslutsamt:

– Nu vill jag till bädden!
När jag kommer ut till bilen upptäcker 

jag att jag fått en gul p-botslapp på 650 
kronor. Fan! Jag kommer att gå minus 
ekonomiskt den här arbetsdagen. 

Nu har jag en kvart på mig, enligt sche-
mat, att köra till Erik. Men eftermiddags-
trafiken har kommit igång, det är bilköer 
och rutten tar 35 minuter. Trots min 
överhoppade lunchrast är jag 45 minuter 
försenad. Jag ger Erik lunch. Lägger 
fram medicinen, den petar han undan. 

Erik verkar ha tinat upp lite, lite. Jag 
frågar om maten smakade bra.

– Det var väl inte helt hopplöst, säger 
han. 

Hans medicin ligger kvar orörd. Jag 
påminner honom. Då blir han arg.

– Sluta tjata om medicinen för fan, 
fräser han. 

- - -

Jag ger mig av för att åka till demens-
sjuka Ingrid. Körtiden är 20 minuter, 
men tar minst en halvtimme. Hon ska ha 
hjälp med lunch, enligt mitt schema. Jag 
har fått veta att hon oftast avböjer hjälp. 

Jag ringer på, en elegant vithårig dam 
öppnar. Hon ser arg ut. 

– Hej, jag heter Anna och kommer från 
Bonitas hemtjänst…, börjar jag förklara.

Ingrid avbryter och säger ilsket:
– Nu får det vara nog! Jag vill inte ha 

några besök av hemtjänsten. Jag har sagt 
ifrån det!

– Men jag är bara här för att hjälpa dig, 

försöker jag försiktigt och ler vädjande.
Ingrid ser lite mindre arg ut men 

säger:
– Jag vill inte ha någon hemtjänst, jag 

vill vara fri, och smäller igen dörren.
Bara ett besök kvar på mitt pass.
Efter det måste jag till kontoret för att 

lämna tillbaka bil och nycklar.  Jag är så 
trött att jag helt har glömt att ta av de blå 
plastöverdragen på fötterna. 

Klockan är över fyra. Min arbetsdag är 
slut för över en halvtimme sen. Jag varit 
i gång sen klockan fem i morse. Jag har 
inte haft en enda rast på nio timmar.

Jag känner mig misslyckad. Jag har 
varit försenad till vartenda ett av de sju 
besöken hos de gamla.

Jag har gråten i halsen.
När jag kommer till kontoret frågar 

chefen hur dagen har varit. Jag säger 
sanningsenligt att jag tycker att det var 
roligt att träffa de gamla. Men också att 
jag tycker körtiderna är alldeles för tajt 
tilltagna.

Min chef  tiger.
– Kom du för sent, förhör hon. 
– Ja, säger jag, jag kom upp till en 

timme för sent. 
Chefen ser inte glad ut. 
Jag undrar om jag kommer att få 

sparken…
När jag kommer hem är klockan sex. 

Jag är uppvarvad och utmattad. Blöder 
näsblod.   

Min man försöker, förgäves, att få mig 
prata mera långsamt. Han blir sur över 
att jag är så hyperstressad. 

Vi grälar. 

”Jag blöder näsblod igen. 
Hela kroppen värker”

I dag ska jag göra ett 
tio-timmarspass i hem-
tjänsten: 07–17.30. 

Klockan 05.00 ringer 
väckarklockan. Jag är 
nervös. I dag kommer 

jag att träffa flera äldre som aldrig sett 
mig förut. 

Jag får köra runt en stund och leta 
p-plats vid kontoret. Jag hälsar på natt-
tjejen och en annan timvikarie. 

Sen – katastrof. Tekniktrassel! Min 
inloggning till mobilen – som vi har all 
information om de gamla i, som deras 
adresser och vilken hjälp de ska ha – 
fungerar inte. 

Nu ska jag arbeta i blindo. Jag hittar 
mitt pappersschema, där står bara tid, 
förnamn och en extremt kortfattad 
instruktion, som ”lunch”. Mina kolleger 
är stressade, hinner inte hjälpa till. Jag 
får åtminstone adresserna till de gamla. 

I dag ska jag ha ansvar för akuttelefo-
nen, kopplad till många äldres larm. 
Otäckt. Jag hoppas att den inte ringer.

Jag ger mig av, jag ska göra nio besök i 
dag, utspridda över hela stan. Jag kan 
inte vägarna till de gamlas hem, och vet 
inte var det finns parkeringsplatser.

Nu ska jag försöka ta hand om äldre 
jag inte känner, sköra och utsatta män-
niskor, vars behov jag knappt vet något 
om. Det känns svårt. 

Mitt första besök är hos Karin. Henne 

har jag i alla fall träffat – skönt! Hennes 
dotter Maria är där. Dottern berättar att 
hon haft duster med mina chefer. 

– De kan inte skicka massa olika 
personer, eller en 20-åring som inte har 
någon utbildning, till min mamma. Det 
fungerar ju inte! Mamma är så gammal, 
då måste man vara extra varsam.

Jag åker till Erik. Han ligger tvärs 
över sängen. Jag måste hjälpa honom 
upp. Det är trångt, jag står snett, det 
säger knak i min rygg. Jag gör kaffe och 
macka, förbereder inför lunchen, städar 
och röjer upp. På min lapp står det även 
dusch. Kört. Hinner inte med.

Nu måste jag vidare. Jag kör tvärs över 
stan för att hjälpa Nadyia, en äldre 
kvinna som inte kan så mycket svenska. 

Hon tycker inte om när det kommer ny 
hemtjänstpersonal. Hon vill helst ha 
samma jämt.

– Det är så många nya ansikten, klagar 
hon.

Sen åker jag till Karin för att ge henne 
lunch. Jag är lite sen. Dottern tycker att 
hennes mamma har för lite hemtjänsttid 
på helgerna. Bara 45 minuter för lunch. 
Karin tar pyttetuggor, bara att mata 
henne kan lätt ta 45 minuter. 

 – Hur ska ni hinna med att tvätta och 
städa också? Jag förstår inte, säger dottern. 

Det fattar inte jag heller.
Klockan är halv ett och jag har varken 

hunnit äta eller gå på toa. Jag har en 
rast, en halvtimmes obetald lunch. 
Egentligen nu. Hinner inte. Köper en 
kaffe och en proteinbar att äta i bilen. 
Magen bullrar.  

Erik ska ha medicin, lunch, kaffe och 
toabesök. Han ber mig dammsuga, jag 
städar bort det värsta. Det finns sill och 
potatis, det vill han gärna ha. I dag vill 
han bli matad. Och prata.

Men jag måste snart vidare.
– Det är alltid så här! Precis när man 

kommit igång med en diskussion så ska 
ni gå, säger Erik besviket. 

Jag kör genom stan till demenssjuka 
Emma. Hon ska aktiveras, och tillsam-
mans ska vi göra kaffe och macka. Jag 
har bara 20 minuter på mig. Letar febrilt 
i köksskåpen. Eftersom Emma är dement 
hittar heller inte hon. Till sist är fikat 
klart, nu måste jag skynda mig till Karin. 

Dottern har gjort blodpudding. Jag 
matar Karin. Vi småpratar lite alla tre.

– Bättre en dotter i handen än tio 
skogen, säger dottern till sin mamma.

Karin skrattar. Det är första gången jag 
ser henne göra det. Så fint!

---

Dagens sista besök är hos Emma som 
ska ha middag. Jag försöker prata lite 
med henne. 

Klockan är halv sex och jag ska till 
kontoret för att lämna akutmobilen. 

Jag pustar ut en stund i min bil innan 
jag kör hem. Jag blöder näsblod igen. 
Hela kroppen värker. Magen bullrar och 
är svullen. Jag har svårt att sova. När jag 
väl somnar sover jag oroligt och lätt.

”Klockan sju börjar arbets-
dagen med en utskällning”

När jag kommer hem 
efter den här arbetsda-
gen bryter jag ihop i 
hallen. Gråter så att jag 
skakar. I en timme. 

Äldre människor som 
har hemtjänst, fysiskt sjuka och kanske 

Lördag

28
juni

Söndag

29
juni

BESVIKEN OCH HELT SLUT – VÆND
Dagboken fortsätter på nästa uppslag

AVSLÖJAR. Expressens medicinreporter Anna Bäsén. Foto: ALEXANDER DONKA

MATNING. Karin behöver hjälp att äta. Att mata en äldre person kan vara svårt och ta lång tid. Illustration: HELÉN RASMUSEN

m  Gamla tvingas 
vänta på hjälp

m  Tidsschemat 
helt orealistiskt

m  Personalen 
tvingas trixa 
med rapporter

m  Personal ger 
medicin olagligt

m   Tidspressen
skapar 
konflikter

m  Inga 
kollektivavtal
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STRESS,
PRESS OCH
HETSJAKT
P˚ PENGAR

Expressens medicinreporter  wallraffade i äldrevården

Anna Bäsen: Jag tog jobb inom
hemtjänsten – läs min dagbok
Jag är utbildad undersköter-
ska och arbetade i vård och 
omsorg flera år innan jag 
blev journalist. För drygt tio 
år sen skrev jag den upp-
märksammade reportagebo-
ken ”Vem ska ta hand om 
mamma?”, en skildring av en 
sommars arbete i äldre-
omsorgen.

Jag ville tillbaka för att se 
hur de gamla, deras anhöriga 
och personalen har det nu. 
Jag ville se äldreomsorgen 
inifrån. 

För mycket har hänt på tio 
år. Kommunerna har dragit 
ner på antalet äldreboende-
platser. Allt fler äldre vårdas i 
hemmet trots sjukdomar och 
hög ålder. Många kommuner 
har infört LOV – Lagen om 
valfrihetssystem. Det har 
öppnat upp för enskilda utövare, som 

stora och små privata vinstdrivande 

hemtjänstföretag. 

I somras gick jag tillbaka till mitt 

gamla jobb. Jag tog anställning som 

lågavlönad timvikarie på det privata 

hemtjänstföretaget Bonitas.
Det var en chock.
Mina tidsscheman var hopplösa. 

Varenda minuts hemtjänst 
de gamla är beviljade är 
nämligen noga uträknad – 
och tiden räcker ofta inte till. 
Den utmätta restiden för att 
ta sig mellan de äldre är 
också ofta för snål.

Tidsschemat tål absolut 
inga oförutsedda händelser. 
Om det är bilköer eller en 
åldring bajsar på sig rasar 
tidsplanen. 
O Jag slopar mina luncher för 
det mesta, tar mig knappt tid 
att gå på toa. Ändå klarar jag 
inte att hålla tiderna. Jag 
jobbar gratis för att hinna med 
mina uppgifter. 
O Jag arbetar utan kollektiv-
avtal och utanför socialstyrel-
sens regler.
O Jag är ständigt stressad, 
utskälld och otillräcklig. Krop-

pen protesterar och jag gråter ofta 
över att vara så otillräcklig.
O De gamla får inte alltid den hjälp de 
behöver, vill ha eller har rätt till. 
O Jag möter äldre som är ledsna över 

att hemtjänsten inte hinner prata, 
eller som är trötta på att behöva möta 
nya ansikten. 
Det är stress, press och hetsjakt på 

minuter – och pengar.
Personalen trixar med rapporte-

ringen för att hålla schemat.
Min och de gamlas vardag har 

inget med löftena i företagets glät-

tiga broschyr att göra: ”Du bestäm-

mer hur du vill ha din hemtjänst 

utförd. Vem som ska hjälpa dig. 
Vilket modersmål de har. Hur 
maten ska tillagas.” 

Men det är ju minutjakten som 

styr! De gamla och deras anhöriga 

är beroende och utsatta. Persona-
len i hemtjänsten har låg lön och 
ofta osäkra anställningar. Många 

törs inte klaga. 
I valrörelsen hörs deras röster 

inte alls. Vi är det osynliga 
folket. Och vi är hundratusen-
tals. 

 Anna Bäsén,
medicinreporter

anna.basen @expressen.se

 MFärre gamla bor på äldreboende, och fler får hem-

tjänst. Över 219 700 äldre hade hemtjänst den 

1 oktober 2013. 

 MAndelen privat utförd hemtjänst har ökat. Ungefär 

24 procent av alla hemtjänsttimmar utförs av 

enskilda utförare. 

 MUngefär varannan kommun har infört LOV – lagen 

om valfrihetssystem. Bara i Stockholms stad finns 

det 221 olika utförare av hemtjänst.

ANNA BÆSÉNS SKAKANDE DAGBOK – VÆND
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SE ANNA BÆSÉNS VIDEODAGBOK
FR˚N JOBBET I HEMTJÆNSTEN!

TIDSJAKT. Expressens medicinreporter, Anna Bäsén, som också är undersköterska, stressar för att försöka hålla företagets 

tidsschema. Om det händer något oväntat, som en bilkö eller att någon äldre behöver extra lång tid för att gå på toaletten, rasar 

hela planeringen.  
Foto: ALEXANDER DONKA

PRIVATVÅRD. Bonitas AB är bara ett av hundratals pri-

vata företag som konkurrerar om äldrepengarna på hem-

tjänstmarknaden. Foto: TOMMY PEDERSEN

ExprEssEn 27 sEptEmbEr. Expressens medicinreporter Anna Bäsén tog jobb inom hemtjänsten. ”En ständig jakt på minuter och pengar”, skrev hon i sin dagbok.

Siv, 93, är trött på att ständigt 
behöva träffa ny personal. Palle, 
76, får bara duscha en gång i 
veckan. Zarah, 86, fick vänta i 
timmar på hjälp. Hanna, 69, är 
besviken över stressiga tiominu-
tersbesök. Monica, 72, tvingas 
slåss med kommunen för att få den 
hjälp hon har rätt till.

De här är bara några av alla äldre 
som drabbas av bristerna i svensk 
äldreomsorg. Och de är tusentals. 

Jag är utbildad undersköterska och har 
arbetat i äldreomsorgen i flera år innan 
jag blev journalist. I somras gick jag 
tillbaka till mitt gamla yrke. Jag ville se 

de äldres och 
personalens 
verklighet, på 
golvet, bortanför 
vårdföretagens 
reklambroschyrer 
och politikernas 
pappersvisioner. 

Det jag upplevde 
höll på att knäcka 
mig. 

Och då tog jag 
ändå anställning 
på ett helt vanligt 
privat hemtjänst-
företag och ett alldeles ordinärt kommu-
nalt äldreboende, utan skandalrykten. 

Jag mötte 
fantastisk perso-
nal, som gjorde 
sitt yttersta för att 
hjälpa de gamla, 
ibland under helt 
hopplösa förhål-
landen. Jag mötte 
värme och 
omtanke. Men jag 
höll också på att 
gå under av 
minutjakten, av 
att inte hinna ge 
de äldre en så bra 

omvårdnad de är värda och har rätt till. 
Jag fick se brister som gjorde mig helt 

förtvivlad. Det svenska äldreomsorgslot-
teriet kan vara grymt. 

Jag har hört sköra åldringar skrika av 
smärtan från trycksår. Jag har träffat 
äldre som tvingas leva i smuts och misär 
för att hemtjänsten inte hinner stor-
städa. Jag har sett besvikelsen i de 
ensammas ögon när jag inte hinner med 
en pratstund, när jag måste lämna dem 
och stressa vidare till nästa.

Det jag upplevt under den här somma-
ren i äldreomsorgen är inte unikt. 
Tvärtom. Sedan artikelserien startade 
har jag fått många och långa mejl från 
både gamla, anhöriga och personal. De 
skriver: ”Jag känner igen mig i allt du 

Anna bäsen: Politikerna måste sluta ducka   och våga se de äldres nöd

00:27 03:43

ExprEssEn tV!Se Anna Bäsens video-
dagbok från jobben inom äldrevården.

DE Ær 
VÆrDA
mYCKEt
bÆttrE!

F˚r DUsCHA – En G˚nG I VECKAn. Palle Nielsen, 76, 
Gullringen: ”Om jag fick duscha två-tre gånger i veckan 
skulle jag slippa ha klåda av att inte vara ren.” 
 foto: roelof stroetinga, Vimmerby tidning

tVInGAs sL˚ss. Monica Ljung-
dahl, 72, Göteborg: ”Jag hade hell-
re lagt min energi på att försöka få 
bättre rörlighet och mindre värk än 
att behöva kriga med biståndsbe-
dömarna.” foto: HenriK Jansson

Expressens medicinreporter  wallraffade i äldrevården
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nen. Nu känner jag mig inte lika nervös, 
både de gamla och personalen verkar 
rara. 

– Det gick ju bra, du har rätt känsla för 
de gamla, säger Berit.

Jag blir glad över hennes ord! Trött 
men ganska nöjd när kör jag hem från 
jobbet.

”Det känns som jag har 
ett ryggskott på gång”

Korsryggen värker och 
är stel. Det är alla ovana 
lyft i konstiga positio-
ner. Det känns som jag 
har ett ryggskott på 
gång. Att jobba hemma i 

trädgården och lyfta 40 kilos jordsäckar 
är betydligt lättare än att stödja och lyfta 
äldre, ibland stora män som väger det 
dubbla. 

I dag får jag gå en halvdagskurs i 
ergonomi och lyftteknik. Det är äldrebo-
endena i Botkyrka kommun som arrang-
erar. Jag hoppas det ska hjälpa mig att 
skona ryggen.

”Alla vi tre som ska jobba 
i dag är sommarvikarier”

I dag ska jag arbeta dag 
på en avdelning med 
åtta äldre demenssjuka 
jag aldrig träffat förut 
och som jag inte vet 
något om.

Skåpet där deras informationspärmar 
förvaras är låst och jag har inte fått 
någon nyckel.

Till min stora förvåning visar det sig 
att det inte är NÅGON ordinarie perso-
nal idag. Alla vi tre som ska jobba på 
avdelningen i dag är sommarvikarier. 

Timvikarien Mohammed är mest van. 
Han har bara jobbat med de gamla i en 
månad. Fatima, gör, precis som jag, 
första dagen på avdelningen. 

– Det är inte bra, att de sätter in bara 
nya, konstaterar Mohammed bistert.

Vi går från rum till rum och hjälps åt 
att ta upp de gamla till frukosten. Situa-
tionen känns minst sagt förvirrad, och 
morgonomvårdnaden tar en hel del 
extratid eftersom vi är ovana. 

Det är svårt att veta hur man bäst ska 
hjälpa en äldre när man inte vet något 
om personen alls. Dessutom vet vi inte 
var sakerna finns, vare sig det är blöjor 
eller handtvål. 

- - -

Demente Harry är morgontrött och vill 
helst ligga hela förmiddagen. Till sist 
lyckas jag locka upp honom med löfte 

om kaffe och snus. När vi ska hjälpa 
honom med morgontvätten sig får jag en 
liten chock. Han har fått sittsår i stjär-
ten och huden i ljumskarna är ilsket röd 
och sårig av svampinfektion. 

Lite konstigt att ingen sett det tidi-
gare, tycker jag. Vi ber sjuksköterskan, 
även hon en sommarvikarie, att komma 
och titta. Hon ordinerar salvor och 
kompresser.

Jag torkar ren honom från bajs, smör-
jer in hans sår och rodnader och lägger 
dit skyddande kompresser. 

– Ajajajajaj, ropar han höggljutt. 
Stackars Harry, det där måste göra 

hemskt ont. 
Det finns vårdexperter som anser att 

trycksår inte skulle behöva finnas. Att 
det är ett fullständigt ett onödigt lidande 
som går att undvika helt med rätt 
omvårdnad. På vissa håll finns nollvi-
sion mot trycksår.

Det är 30 grader varmt på avdelningen 
och vi jobbar oss genomsvettiga. Många 
av de gamla här behöver hjälp med det 
mesta, som att tvätta sig, toabesök och 
att äta.

Jag försöker förgäves övertala Alice 
att stiga upp. Hon vill absolut inte det 
och klagar på sin onda rygg. Jag får 
byta på henne och tvätta henne i 
sängen. 

– Hon ligger mest i sängen, hon vill 
aldrig gå ut ur sitt rum, säger Moham-
med.

Det är tungt för min rygg att byta 
blöjor och kläder på henne ensam.

Först vid halv elva har vi lyckats få 
alla våra gamla morgontvättade och 
frukosterade. Och då har personal från 

den andra avdelningen ändå kommit och 
hjälpt till. 

- - -

Efter lunch kommer kvällspersonalen 
Ade som är ordinarie och Selma som är 
timvikarie som jag. I avdelningens kök 
finns en pärm som innehåller informa-
tion om vad de gamla behöver hjälp med, 
och hur de vill ha sin hjälp. Ade sätter 
sig och bläddrar i pärmen.

– Det här är katastrof, säger han ilsket 
medan han bläddrar. Det är riktigt dåligt 
faktiskt. 

De gamlas pärmar är inte uppdaterade, 
en av de äldre har ingen information 
skrivet om sig alls, andra har uppgifter 
som är ett par år gamla. Det innebär att 
uppgifterna i pärmarna ofta inte stämmer. 

– Här står att Vera kan gå, med rulla-
tor! Tänk om någon vikarie skulle för-
söka ta upp henne! Ojojoj. Hon kan inte 
gå själv längre! suckar Ade.

Eftersom vi inte kan rutinerna så har 
vi tre oerfarna vikarier improviserat så 
gott vi kunnat. Resultatet är hyfsat, om 
än inte perfekt. 

– Jag tycker att ni har gjort det bra, 
säger undersköterskan Ade berömmande. 

Klockan är halv fyra, det är dags att 
sluta. Jag är trött och faktiskt lite yr. Jag 
har gett de gamla vätska men glömt av 
att dricka själv! Ryggen molvärker och 
jag har ont i höften.

När jag kommer hem tar jag värktablet-
ter, duschar och smörjer in mig med 
Voltarensalva. Sen slocknar jag utmattad 
på sängen. Vaknar först två timmar 
senare. Då är det bara att äta och gå och 
lägga sig igen.

”Maja gör, helt oprovocerat, 
ett utfall för att riva mig”

Jag startar morgonen 
med värktabletter och 
Voltarensalva mot min 
onda rygg och höft. Jag 
märker att jag haltar lite 
när jag går ut till bilen. 

I dag jobbar jag mellan 7 och 15.30. 
Arbetsdagen börjar med att jaga arbets-
kläder. Igen. Jag går till min chef  och 
tigger arbetskläder. Jag får ett set 
– ett par byxor och en bussarong.

– De här får du tvätta och spara och 
använda på dina pass.

Bara en omgång plagg alltså. Men vi 
måste byta varje dag, såna är reglerna. 
Jag får tvätta mina plagg på natten 
mellan två pass. Sen måste jag gömma 
dem så jag inte blir av med dem, eller ta 
med dem hem. Att så enkla saker som 
arbetskläder kan göras så krångliga…

Jag har, precis som flera andra timvi-
karier, inte fått den nyckel jag behöver. 
Jag ber chefen om nyckel till de gamlas 
rum. Om någon skulle låsa in sig och 
sedan ramla och larma på hjälp måste 
jag ju kunna komma in för att hjälpa 
dem. Samma nyckel går till det låsta 
dokumentskåpet i köket. Där står pär-
men med information om vilken hjälp de 
gamla behöver. Den pärmen är ju sär-
skilt viktig för alla oss timvikarier, som 
inte känner de gamla. 

– Jasså, har du inte fått en sån? säger 
chefen.

- - -

Dagen börjar fint. Dementa Maja kom-
mer ut från sitt rum tillsammans med 
undersköterskan Ade. Maja är mycket i 
sin egen värld, hon för långa samtal, 
kanske med sig själv eller personer vi 
andra inte ser. Men i dag ser hon rakt på 
mig, stannar och ger mig en stor kram. 
Bara sådär! Jag blir jätteglad.

Tänk att få välkomnas till jobbet med 
en kram på morgonen! Kan det bli bättre? 

Det är ju en av de saker som gör det så 
härligt med att jobba med äldre – att man 
faktiskt får massor av värme och glädje 
tillbaka också. Men demenssjukas 
humör kan växla snabbt. 

Lite senare, när vi sitter bredvid varan-
dra vid lunchbordet, gör Maja, helt opro-
vocerat, ett utfall för att riva mig. Jag drar 
mig reflexmässigt bakåt och hon missar.

– Nämen oj! utbrister jag häpet.
Risken för hot och våld är vardag i 

äldreomsorgen. Inte minst när man 
jobbar med dementa. 

Den här sommaren har jag bland annat 
nästan blivit slagen, blivit skriken åt och 
uppmanad att visa brösten. 

Det är inte de gamlas fel. Demenssjuka 
tappar ofta våra normala sociala spärrar 
för att agera aggressivt eller sexuellt. 

Onsdag

18
juni

Tisdag

8
juli

Onsdag

9
juli

Hot om våld, små tjuvnyp och sexuella 
kränkningar är så vanligt i äldreomsorgen 
att det ofta inte ens rapporteras. Men med 
den allra bästa vården och omvårdnaden 
blir det mindre av slag och mer av kramar.  

Däremot så borde ju all personal få 
utbildning om den här typen av beteende 
– vad man kan göra för att minska både 
beteendet och risken att personalen och 
de äldre far illa. Så är det inte idag. 

I dag är det 30 grader varmt och gas-
sande sol. Det är jobbigt för de gamla. 

I P1 pratar de om höns som blir varma 
i sommarhettan och att fjäderfäna behö-
ver kylande fläktar. 

Gamla människor kan dö av värmen. 
På vår avdelning finns ingen AC. Vi i 
personalen håller extra noga koll på att 
de gamla får i sig tillräckligt med vätska 
och serverar dem dryck ofta, ofta. 

”Först vid elva är alla 
gamla morgon-klara”

I dag jobbar jag dag. Jag 
plockar fram mina 
arbetskläder från det 
hemliga gömstället på 
kontoret en snäll kol-
lega visat mig. I dag 

slipper jag ha för stora kläder som jag 
bara trasslar in mig i!

Jag och timvikarien Jakob förbereder 
de gamlas frukost, kokar ägg och dukar 
fram. Sen går tyst vi runt och kikar in 
hos de äldre för att se om någon vaknat. 
Många här gillar att sova länge på 
morgonen.  

Nu börjar de gamla vakna, dagens 
arbete börjar på allvar. 

Plötsligt ringer det från avdelningen 
under. En personal där har försovit sig, 
en av oss måste gå dit och hjälpa till. 

Nu ska åtta äldre ha hjälp med hygien, 
frukost och medicin. De flesta som bor 
här behöver hjälp med allt. 

Jag och Dede går först för att hjälpa 
Elna upp. Elna är så långt gången i sin 
demens att hon varken kan tala eller gå. 
Hon måste förflyttas mellan säng och 
rullstol med hjälp av en lyftapparat. Vi 
tvättar, klär, kammar och deodorantar 
henne. Elna ser nöjd ut.

– Hon är glad i dag, det syns, säger 
Dede.

Eftersom det dessutom är lördag idag, 
och en dag då fler anhöriga kommer på 
besök, vill jag gärna att hon ska vara lite 
extra fin. Jag rakar Elna lite på haka och 
överläpp. 

Förmiddagen rusar iväg. Det märks att 

vi går en personal kort idag. Först vid 
elva är alla ”våra” gamla morgon-klara. 

Och då är det snart dags att servera 
lunch…

Jag hjälper till att mata Göta, som är 
gravt dement, med fiskgratäng och 
broccoli. Göta ställer hela tiden oroliga 
frågor: 

– Vad gör jag nu? Vart ska jag nu? Vart 
ska jag gå? Vad är det (tittar på skeden)?

Vid klockan ett är de gamlas lunch 
över. Tio över ett hinner jag äntligen gå 
på en mycket efterlängtad toa-paus… Jag 
har inte hunnit gå på sex timmar...

- - -

Jag får ta min halvtimmes lunchrast. 
Efter att ha slängt i mig matlådan hemi-
från faller jag ihop i soffan utanför 
personalköket. Jag mår lite illa, min 
rygg gör ont, mina fötter är svullna och 
värker. Jag ställer klockan på mobilen, 
somnar tvärt och sover i tio minuter.

När mobilen piper stapplar jag upp 
från soffan.

Vårdpersonalens uppgift är att vara 
både ett fysiskt stöd vid behov och ett 
hjärnstöd/tankestöd. Den som är gam-
mal och dement kommer inte alltid ihåg 
att äta och dricka tillräckligt, eller att gå 
på toaletten. 

Det är fortfarande väldigt varmt. Jag 
går en drickrunda och delar ut saft och 
vatten till de gamla.

Sen kollar jag och Ade av alla de 
gamlas eventuella behov av att gå på toa 
eller byta blöjor. 

Vid fyra är arbetsdagen slut och det är 
äntligen dags att åka hem.

Jag har varit på fötter i tio timmar, 
och det känns. När jag kommer hem går 
jag direkt in i duschen, sen till sängen. 
Jag säger bara ett flyktigt hej till maken.

”Mot slutet av dagen säger 
Ade att jag gör ett bra jobb”

I dag jobbar jag dagpass 
igen. Egentligen skulle 
jag vara på en annan 
avdelning, men en 
kollega vill byta så jag 
får stanna.

Alla boende har sin egen historia, och 
sina speciella egenheter. Maggan, exem-
pelvis, tycker om att sova länge på 
morgonen och gillar när man sjunger 
tillsammans med henne.

Att fråga Maggan om hon VILL stiga 
upp ger garanterat inget resultat – utan 
resulterar bara i ett ”nej absolut inte”. 
Men att ta henne vid handen och 
SJUNGA upp henne till Sjösala vals går 
mycket bättre.  

När vi är klara med de gamlas morgon-
bestyr är jag genomsvettig men rätt så 
glad.

En del rutiner är lite stela och konstiga 
men jag tycker om de gamla här. Och jag 
tycker om den omtänksamma personalen. 

Som erfarna undersköterskan Ade, 
exempelvis. Vi hjälper Elna upp med 
liften, som används för att hjälpa äldre i 
och ur säng och rullstol. Samtidigt 
läxförhör Ade mig om hur den fungerar:

– Vad betyder den markeringen? Var 
kan man hitta information om man 
glömt hur det ska vara?

Jag svarar och kommer ihåg det mesta 
sen igår. 

Det är väldigt fint att han tar så stort 
ansvar för att lära upp mig som är ny. 

- - -

Mot slutet av dagen säger Ade att jag 
gör ett bra jobb. Han tycker jag ska 
skriva upp mig på inringningslistan för 
vikarier som ligger inne på kontoret. 
Det värmer. Det blir jag stoltare över än 
något annat som hänt den här somma-
ren i äldreomsorgen!

Nu är klockan tre och jag slutade för 
en halvtimme sen.

När jag kommer hem vid fem orkar jag 
inte göra mer än att duscha och äta en 
macka. Sen sover jag 16 timmar i sträck.

FOTNOT: Personal och åldringar heter i 
verkligen något annat än i dagboken.

Lördag

12
juli

Söndag

13
maj

Fortsättning från föregående uppslag

”Risk för hot och  våld är vardag”

SE ANNA BÆSÉNS VIDEODAGBOK
FR˚N JOBBET I ÆLDREV˚RDEN!

00:27 03:43

KOMMUNENS ANSVARIGE CHEF: S˚ SKA      DET INTE VARA! LÆS LÆNGRE
INTERVJU
MED CHEFEN

AGGRESSION. I ena stunden vill Maja kramas, nästa försöker hon rivas. Hot och våld är inte så ovanligt när man arbetar med svårt demenssjuka.  
Illustration: HELÉN RASMUSEN

Att det kan hända att det bara är 
timvikarier på plats på en avdel-
ning, vilket Expressen rapporte-
rar om, är inte acceptabelt. 

– Så ska det inte vara. Det är 
ytterst olyckligt. Det ska alltid 
finnas ordinarie personal på 
plats, säger Carin Djäken. 

Ett av kommunens löften till 
de gamla i värdighetsgarantin 
är ”vi planerar vårt arbete så att 
du ska få din hjälp av personal 
du känner igen”.

”Haft problem”
– Det är svårt att leva upp till 

det under sommarperioden. Och 
i sommar har vi haft problem 
med att rekrytera personal. Men 

det har inte fått några konse-
kvenser som jag vet om. 

Genomförandeplanerna, 
dokument där personalen kan 
läsa om de äldre och vilken 
hjälp de vill ha och behöver, är 
jätteviktiga verktyg för perso-
nalen, poängterar Carin Djä-
ken.

Att det kan saknas informa-
tion om vissa gamla, eller att 

uppgifterna kunde vara föråld-
rade och ibland hela två år 
gamla, ser hon mycket allvarligt 
på.

– Det här ska jag ta tag i. Den 
rutin vi har är att planen ska 
uppdateras när det behövs, när 
vårdbehovet förändras, och 
minst två gånger per år, säger 
hon. 

Att de gamla får trycksår är 

Carin Djäken, sektionschef, är stolt över äldreboendena i 
Botkyrka kommun. Men hon medger att det kan före-
komma brister – och att man inte alltid lever upp till de 16 löften man ger de gamla i den egna värdighetsgarantin. 

– Det är bra att problem som du berättar om kommer 
fram. För det är först då vi kan göra något åt det.

beklagligt, säger hon, men 
tyvärr ibland oundvikligt.

– Det är svårt att ha en nollvi-
sion, men det viktiga är att vi 
upptäcker det och sätter in 
åtgärder snabbt, säger Carin 
Djäken. 

Valfrihet viktig
Valfrihet är viktigt i kommu-

nens värdighetsgaranti. Expres-

sen rapporterar att det ändå 
finns en del stela rutiner, som att 
alla gamla serveras samma mat-
rätt till lunch trots att kommu-
nen lovar att det ska finnas två 
att välja på. 

– Alla ska ha rätt och möjlig-
het att välja mellan två rätter till 
lunch.

Anna Bäsén
anna.basen@expressen.se

Carin Djäken, sektionschef på 
Botkyrka kommun.

10
TORSDAG 28 AUGUSTI 2014

e

11
TORSDAG 28 AUGUSTI 2014

eVALET O 17 DAGAR KVAR
VALET O 17 DAGAR KVAR

”Johan har blöja han kan kissa i”
”Jag känner att du 
är rätt, säger chefen”

Äldreboendet Allégår-
den i Tumba annonse-
rar i platsbanken efter 
timvikarier för somma-
ren och jag söker jobb 
där. En av cheferna tar 

emot. Intervjun går snabbt. Jag har med 

mina utbildnings- och arbetsbetyg. De 

behövs inte. Chefen verkar glad över att 

en utbildad undersköterska söker arbete.

– Jag känner att du är rätt, säger 

chefen. 
Hon får min betygsbunt ändå. Utdrag 

ur polisens belastningsregister frågar 

hon heller inte efter. 
Min timlön blir 130 kronor. Redan 

veckan därpå ska jag få gå introduktion 

på äldreboendet.

”Säger att han behöver gå på 
toaletten. Det får han inte””

Jag kommer till äldre-
boende Allégården i god 
tid. 

Det är en tegelklump, 
byggt i slutet av 1960-
talet, mitt i ett stillsamt 

villaområde i Tumba. Huset har två 

våningar med totalt 52 lägenheter. 

Lokalerna är ganska slitna men boendet 

är ljust och soligt med många fönster. I 

entrén finns en liten kiosk som har 

öppet en liten stund varje vardag. 
Både entrédörren och dörrarna till 

avdelningarna är stängda med kodlås, 

så att de gamla inte ska irra iväg. 
I avdelningskorridorerna står möbler 

i äldre stil. I de gamlas egna lägenheter 

möblerar de som de vill. 
Jag börjar mitt kvällspass klockan 

två. Chefen hälsar välkommen och tar 

med mig in på kontoret för att kvittera 

ut arbetskläder. Det är ransonering på 

arbetskläder, och jag måste skriva på att 

jag fått ut dem.
– Vi har ett nytt system eftersom så 

mycket kläder ”fått fötter” och försvun-

nit, säger hon.
Visserligen måste jag byta arbetsklä-

der varje dag för smittriskens skull. 

Men jag får ändå bara en bussarong och 

ett par byxor. Jag får fundera över hur 

jag ska lösa det sen. 

- - -

I dag ska jag gå min introduktion bred-

vid Berit som är en lugn och trygg 

undersköterska. 
Här finns både vanligt äldreboende 

och särskilt demensboende. Men också 

på de vanliga avdelningarna för fysiskt 

sjuka äldre är många dementa. Det är 

inte ovanligt. Eftersom det blivit svå-

rare att få plats på äldreboende är de 

som faktiskt beviljas plats av bistånds-

bedömaren ofta väldigt sjuka, gamla och 

i dåligt skick. Därför hinner de gamla 

inte alltid bo så länge på äldreboendet. 

Enligt en studie från Stockholm dör var 

femte inom en månad från att de flyttat 

in.
– När man arbetar här så känns det 

som om de gamla varit här ett bra tag. 

Men egentligen hinner de inte bo här så 

väldigt länge, konstaterar Berit.
Berit visar mig sorgelådan i förrådet, 

med vita lakan och stearinljus, att 

använda när någon av de äldre dör. 

Jag är jättenervös. Det var ungefär tio 

år sen jag jobbade med äldre och 

demenssjuka och säkert har väldigt 

mycket förändrats sen dess. Vi har 

ingen överlämningsrapport på eftermid-

dagen och jag känner inte någon av de 

gamla, har ingen aning om vad de vill 

och behöver. Berit tar fram en pärm 

med något som kallas för genomföran-

deplaner ur ett köksskåp.
– Här står vilka insatser de boende 

har och lite om dem, du kan läsa i den 

sen om du vill, förklarar hon.
Det hinner jag inte göra direkt. I kväll 

är det två ordinarie personal som ska ta 

hand om åtta åldringar. Alla boende är 

demenssjuka i olika stadier. Ett par av 

dem sitter i rullstol och behöver hjälp 

med precis allt – från att äta till toabe-

sök och hygien. Andra är väldigt rör-

liga, och vandrar fram och tillbaka i 

korridorerna.

- - -

Halv tre är det dags för eftermiddags-

kaffe. Sex av de åtta boende är samlade i 

dagrummet. Solen gassar genom fönst-

ren. Här är tyst och lugnt – förutom 

teven som står på. Just nu visas en 

amerikansk teveserie om vampyrer som 

ingen verkar titta på.
En man sitter och sover med huvudet 

vilande på bordet.
– Det är Anders, berättar Berit.
Personalen serverar kaffe och köpe-

rulltårta. 
Jag väcker Anders lite försiktigt.  Han 

är pratsam och frågar mig upprepade 

gånger om jag är gift och om jag har 

haft många karlar. Jag försöker ta det 

humoristiskt och skojar tillbaka.
Jag fyller på Anders kaffekopp med 

påtår och styr samtidigt undan hans 

hand från bussarongens V-ringning.

Senare får jag veta att han kan närma 

sig personalen sexuellt. Han tar gärna 

på de kvinnliga vårdarna. Det här är 

alls inget ovanligt i äldreomsorgen. 

Demenssjuka tappar den normala 

sociala kontrollen vi annars har. Situa-

tionen kan bli besvärlig och genant för 

både personal och dementa. Men hur 

man ska hantera tafsande och sexuella 

kommentarer finns det inget färdigt 

svar på. 
Jag avleder Anders med en nostalgi-

bok från 70-talet. Det fungerar. 

- - -

Avdelningen fick en ny boende härom-

dagen, Gustav. Han har mest hållit sig 

för sig själv inne på sitt rum. Gustavs 

avsnitt i pärmen är helt tomt.
– Vi vet väldigt lite om honom, vi har 

inte fått någon rapport från kommunen. 

Det är dåligt, tycker Berit.
Vi frågar Gustav om han vill ha kaffe.

– Jag drack kaffe för en kvart sen, 

säger han avvisande.
Det stämmer ju inte. Men efter en 

stunds milt övertalande av Berit tackar 

Gustav ja till att få fika på rummet. 

– Vi lämnar honom i fred. Han behö-

ver få landa lite, säger hon.
Det är förstås en stor omställning att 

lämna sitt hem och flytta in på ett äldre-

boende. 
Bengt vandrar runt i korridorerna. 

Han letar efter sitt körkort, säger han.

– Hjälp! hörs plötsligt ett rop från ett 

av de äldres rum. Vi rusar dit. Det är 

Elin som fått ovälkommet besök av 

Bengt på sitt rum.
Vi leder ut Bengt och hjälper honom 

in på hans eget rum.
Johan säger till Berit att han behöver 

gå på toaletten. Det får han inte.
– Han har blöja han kan kissa i. Dess-

utom har det säkert redan kommit i 

blöjan, säger Berit.
Klockan fem är det middag. Maten 

levereras färdig i vagnar från ett annat 

äldreboende. I kväll är det sill med 

potatis. Möjligheten finns att välja på 

två maträtter, men det är personalen 

som bestämmer vad de gamla ska äta.

– Jag beställer samma mat till alla. 

Om det finns mer än en rätt blir de så 

avundsjuka på varandra, säger Berit. 

Om personalen äter tillsammans med 

de gamla brukar måltidssituationen bli 

lugnare och trevligare. Det kallas peda-

gogiska måltider och man vet att det gör 

att demenssjuka äter bättre. Men så 

funkar det inte här.
Kommunens inspektörer har gran-

skat mathanteringen på boendet. Nu 

ska personalen ta temperaturen på all 

mat varje dag, och fredagar varje vecka 

ska temperaturen skrivas ned. 
– Men vi tempar inte varje dag, efter-

som det bara ska skrivas ner en gång i 

veckan. 
En del av de boende kan äta själva, 

andra behöver matas eller få stöd för att 

minnas hur man gör när man äter.
Märta sitter med den fyllda mattallri-

ken framför sig. Hon tar upp gaffeln och 

frågar:
– Vad är det? Vad ska jag göra med 

den? 
Undersköterskan Kerstin säger vän-

ligt att Märta kan använda gaffeln att 

äta med. 
– Ska jag äta det här? Ska jag äta den 

nu? undrar Märta och pekar på maten. 

Kerstin förklarar lugnt och tålmodigt. 

- - -

Efter middagen, vid sju, är det dags att 

börja lägga de gamla. Berit går med 

Märta till hennes rum. Vi bäddar upp 

och hjälper henne att borsta tänderna.

– Men inte kan jag lägga mig nu? Inte 

kan jag lägga mig redan? Jag kan inte 

sova nu, protesterar hon.
– Jo, du brukar lägga dig vid den här 

tiden. Klockan är halv åtta, invänder 

Berit.
Rullstolsburna Erik behöver lyftas i 

sin säng med hjälp av en lift. Han får på 

sig dubbla blöjor till natten. Lite varmt, 

särskilt på sommaren, tänker jag och 

frågar varför.
– Han har alltid det till natten. Det är 

för att han kan kissa åt lite olika håll, 

säger Berit. 
Ett par av de gamla, de som klarar sig 

själva hyggligt, sitter uppe och tittar på 

teve i dagrummet.
Vid halv nio ligger de flesta äldre i 

sina sängar. Tre av de gamla har fått 

ligg- eller sittsår i stjärten. Äldre med 

dålig blodcirkulation och som har svårt 

att röra på sig riskerar att få trycksår. 

Vid nio rapporterar vi över till natt-

personalen. 
– Vi kommer att gå runt och byta blöja 

på de boende vid elva-tolv och igen vid 

klockan fem. En del säger att man inte 

ska väcka dem, men det är bättre än att 

de vaknar i plaskblöta sängar och att ni 

måste byta rent i alla sängar på morgo-

nen, säger nattpersonalen Anna-Lena.

I morgon ringer väckarklockan fem. 

Skiftarbete är slitsamt. Att ett kvälls-

pass följs av ett tidigt dagpass är väldigt 

vanligt i vården. Egentligen är det är 

sämsta tänkbara schema för hälsans 

skull, enligt stress och sömnforsk-

ningen. Fast kanske är det tryggt för de 

gamla att möta samma personal på 

kvällen som på morgonen? Eller mär-

ker de ens det?
När jag kommer hem är jag trött och 

fötterna värker. Mitt första intryck av 

Allégården är rätt okej. Personalen är 

lugn och omtänksam, det var inte tok-

stressigt. Samtidigt får jag lite egen 

åldersångest. 
Tänk om jag själv hamnar på ett sånt 

ställe när jag blir gammal. Bara det att 

behöva lägga mig klockan sju, ha dubbla 

blöjor och äta passerad sill. Hjälp! 
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”Vi har inga anhöriga som 
betalar till vår kaffekassa””

I dag arbetar jag dag, 
arbetspasset börjar 
klockan sju. Vi börjar 
med att hjälpa de äldre 
att stiga upp. 

Men först måste vi 

kolla på schemat vem som ska duscha. 

De gamla får duscha en gång i veckan, 

och alla har en särskild duschdag. 
I dag är det Hilmas tur att duscha. 

Efteråt doftar både Hilma, jag och lägen-

heten blommigt av schampo. 
Erik behöver hjälp med det mesta. Vi 

tvättar honom i sängen, byter på honom 

och tar upp honom i rullstol med en lift.   

Efteråt kysser han mig galant på 

handen. Jag blir glad. Vad rart!
Johan är morgontrött och måste trugas 

för att komma upp ur sängen. Han har 

mycket svårt att röra sig, men kan gå 

litegrann och stå upp. Jag och Berit lyckas 

hjälpa honom från sängen till den flytt-

bara toalettstolen och in i badrummet.

Sen håller det på att gå illa. Efter mor-

gontoaletten vill Johan abrupt sätta sig – 

utan att han har sin rullstol bakom sig.

Jag och Berit lyckas fånga upp den 

säkert 90 kilo tunga mannen innan han 

rasar i golvet. Det är tungt. Min rygg 

knakar till. 
– Det är därför man måste vara två hos 

honom, konstaterar Berit.
Vi går in till nykomlingen Gustav. Han 

är lite morgonvresig och vill inte ha 

frukost.
– Jag fick frukost för en kvart sen, 

säger han.
Det är ju inte så men Berit är tålmodig 

och säger vänligt: 
– Vi är här för att hjälpa dig.

– Det vet jag för fan, fräser han.
Berit frågar honom om han vill 

duscha.
– Det gör jag själv sen, säger han. 

Hon insisterar inte på dusch och 

förklarar efteråt:
– Han kan ha svårt för det. Därför 

trycker jag inte på så hårt utan väntar 

med det.
Det är fullt förståeligt. Vem skulle inte 

tycka att det är jobbigt att okända män-

niskor, som kanske även är av motsatt 

kön, ska hjälpa en med så intima saker 

som att duscha! Naturligtvis kan det 

kännas utlämnande och obehagligt. Att 

hjälpa någon med personlig hygien är 

faktiskt en svår uppgift, som ställer 

höga krav på personalens bemötande. 

- - -

Det är mycket att göra med de gamlas 

morgonbestyr och tiden går väldigt 

snabbt. Märta sitter vid bordet, tittar  

på sin smörgås och ser frågande ut. 

Undersköterskan Sofia sitter bredvid  

för att hjälpa till.
– Vad ska jag göra nu? undrar Märta.

– Ät din smörgås, föreslår Sofia .
– Jaha, säger hon och tar ett bett av 

mackan. 
Halv nio är alla boende uppe. Sjukskö-

terskan kommer och tittar till de gamla, 

en av dem har fått svullna ben som 

behöver ses till. Läkaren kommer en 

gång i veckan. 
Sen är det dags för förmiddagsglass. 

Vi tar ner de flesta, i rullstol eller gåen-

des, till äldreboendets trädgård. I träd-

gården finns utemöbler, odlingar och en 

liten fontän. De sitter innergården i 

solen och äter glassklassikern 88:an.

I odlingarna finns en del blommor 

skyltade med olika boendes namn. Det 

ser trevligt ut. Jag får veta att äldreboen-

det har trädgårdsmästare som hjälper de 

gamla som vill att plantera och sköta 

odlingarna. 
Efter glasspausen är de gamla nöjda, 

flera av dem har fått blommor i håret 

och glassfläckar på kläderna. 

- - -

Till lunchen klockan tolv serveras 

nötfärsgryta och pannkaka. De flesta 

boende samlas i dagrummet, där teven 

står på. Berit stänger av den.
Till och med Gustav kommer ut från 

sitt rum för att äta lunch. Vad bra!
Efteråt lägger sig lugnet över avdel-

ningen, det finns tid för småpyssel och 

umgänge. 
Sofia sätter igång att baka en kaka. Så 

småningom fylls köket av doften av 

nybakat. 
– Jag vill se om det kan göra att vi får 

Gustav att komma ut till oss och fika, 

säger Sofia.
Märta har fått naglarna målade med 

ett klarrött lack. Hon är överförtjust. 

I köket finns en lapp som meddelar att 

anhöriga kan få köpa kaffe. 
– Det vore kul att kunna köpa chips och 

sånt till kvällarna. Men vi har inga 

anhöriga som betalar till vår kaffekassa 

just nu så då blir det inget, konstaterar 

Sofia.

- - -

Det är också hög tid att planera för 

äldreboendets midsommarfirande.
På boendet bjuds det inte på vin, 

starköl eller snaps till maten, ens till 

midsommar. Men sprit är i alla fall inte 

uttryckligen förbjudet.
– Förra midsommaren köpte en av de 

boende en kvarting och bjöd de andra. 

Sofia vill gärna att de gamla åtmins-

tone ska få cider på midsommarafton. 

Men det går inte, en av cheferna har 

sagt att cider inte ingår i upphand-

lingen. Jag tycker att det känns små-

snålt. Äldre borde väl också få kvälls-

mysa med ett glas cider eller vin 

ibland?
Efter en stund hittas ändå en back 

cider. Någon har lyckats fixa det! 
När mitt pass är slut får jag lämna 

tillbaka mina kläder, och går för att 

skriva på anställningskontrakt.
Chefen berättar att avdelningen är 

betydligt lugnare än tidigare. 
– Man har arbetat medvetet med 

bemötandet. Och så har de gamla fått 

rätt medicinering. 
Jag går tillbaka för att säga hej då till 

Berit och tacka henne för introduktio-
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Dagboken fortsätter på nästa uppslag

MORGONTOALETT. Att hjälpa sköra äldre med så intima saker som tvättning och dusch ställer höga krav på personalens be-

mötande.  
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Nytt avslöjande wallrafferi av  Expressens medicinreporter

ANNA BÆSÉNS DAGBOK – VÆND

BAKOM
KOD-
L˚SEN
I ÆLDRE-
V˚RDEN
Jag är utbildad undersköterska och 
arbetade i vård och omsorg flera år innan 
jag blev journalist. För drygt tio år sen 
skrev jag den uppmärksammade reporta-
geboken ”Vem ska ta hand om mamma?”, 
som är en dagbok från en sommars 
arbete i äldreomsorgen.

Väldigt mycket har hänt de senaste tio 
åren. Antalet platser på äldreboenden 
har minskat kraftigt. De som verkligen 
får en plats är äldre och sjukare än förr. 

Samtidigt är äldreomsorgen en sluten 
värld, stängd från insyn. De gamla, 
personalen och de anhöriga hörs sällan i 
debatten. Vad som sker bakom dörrarnas 
kodlås vet vi inte. 

I sommar återvände jag därför till mitt 
gamla jobb. Jag ville få en bild av de äldres 
och personalens vardagsverklighet.

Jag tog anställning som lågavlönad 

timvikarie på det kommunala äldreboen-
det Allégården. Det är ett helt vanligt 
äldreboende, utan skandalrykten.

Det jag fick vara med om gjorde mig 
både sorgsen och hoppfull. Det var 
trycksår, futtighet och tristess, men 
också skratt och kramar.

Jag blev mest ledsen över att de gamlas 
liv och personalens arbete är så under-
värderat och undanskymt. 

Äldre och dementa behöver trygghet, 
kontinuitet och kompetens. Att vårda 
dem är psykiskt och fysiskt krävande, 
och kräver egentligen specialkunskaper. 

Men en dag jag jobbade var alla timvika-
rier, ingen ordinarie personal.

Det blev kaotiskt. Det är svårt att veta 
hur man bäst ska hjälpa en svårt sjuk 
äldre när man inte känner personen alls.

Den skriftliga informationen om 
vilken hjälp de gamla behövde – som är 
särskilt viktigt för personal som är ny – 
hade brister. Pärmen var inte uppdate-
rad. Informationen kunde vara för gam-
mal eller saknas helt. 

Mina pass på Allégården blev en verklig 
utmaning. Jag blev imponerad av mina 
arbetskamraters engagemang och genu-
ina omtanke om de gamla. De gör ett 
svårt arbete, men har inte alltid rätt 
utbildning. De har låg status och dåliga 
löner. Egentligen handlar det om hur vi 
tar hand om de allra svagaste och 
sköraste i samhället. Det borde vara en 
stor valfråga, men är det inte. 

  Anna Bäsén,
medicinreporter

anna.basen @expressen.se

Anna Bäsen: Jag tog jobb som
timvikarie – det blev kaotiskt

m Många 
drabbas av 
trycksår
m Bara 
vikarier 
jobbar på 
avdelningen
m Doku-
mentationen 
om de äldre 
är gammal 
m Personal 
utsätts för 
sexuella 
närmanden
m Åldringar 
måste lägga 
sig redan 
halv åtta

EXPRESSEN I G˚R: ANNA BÆSÉNS 
SKAKANDE DAGBOK AVSLØJAR 
PENGAJAKTEN I HEMTJÆNSTEN

MMExpressensMmedicinreporterMAnnaMBäsénMtogMjobbMinomMhem-
tjänsten.MDetMvarMenMchock.M”EnMständigMjaktMpåMminuterMochMpengar”,M
skrevMhonMiMsinMdagbok.

MMNästanM90M000MäldreMborMpåMäld-
reboendeMellerMsärskildaMboendenM
somMdetMkallas.MDetMärMenMminsk-
ningMmedMnästanM30M000MsedanMårM
2000.

MM MFyraMavMtioMkommunerMiMSverigeM
anserMattMdeMinteMharMtäcktMbehovetM
avMsärskildaMboendenMförMäldre.M

MMDetMbetyderMocksåMattMribbanMförM
attMfåMenMplatsMpåMettMäldreboendeM
harMhöjts.

MMDeMgamlaMsomMfårMenMplatsMiMdagM
ärMiMregelMmycketMgamla,MdementaM
och/ellerMmultisjuka.M

MMAttMdeMgamlaMsomMfårMenMplatsMärM
såMsvårtMsjukaMinnebärMocksåMattMdeM
inteMhinnerMboMpåMäldreboendetM
särskiltMlänge.MEnMstudieMfrånM
StockholmMvisarMattMvarMfemteMdörM
inomMenMmånad.M

MMDeMflestaMäldreboenden,M
nästanM80Mprocent,MdrivsMiMkom-

munalMregi.MM

8 ONSDAG 27 AUGUSTI 2014e 9ONSDAG 27 AUGUSTI 2014 eVALET O 18 DAGAR KVARVALET O 18 DAGAR KVAR

STRESS,
PRESS OCH
HETSJAKT
P˚ PENGAR

Expressens medicinreporter  wallraffade i äldrevården

Anna Bäsen: Jag tog jobb inom
hemtjänsten – läs min dagbok
Jag är utbildad undersköter-
ska och arbetade i vård och 
omsorg flera år innan jag 
blev journalist. För drygt tio 
år sen skrev jag den upp-
märksammade reportagebo-
ken ”Vem ska ta hand om 
mamma?”, en skildring av en 
sommars arbete i äldre-
omsorgen.

Jag ville tillbaka för att se 
hur de gamla, deras anhöriga 
och personalen har det nu. 
Jag ville se äldreomsorgen 
inifrån. 

För mycket har hänt på tio 
år. Kommunerna har dragit 
ner på antalet äldreboende-
platser. Allt fler äldre vårdas i 
hemmet trots sjukdomar och 
hög ålder. Många kommuner 
har infört LOV – Lagen om 
valfrihetssystem. Det har 
öppnat upp för enskilda utövare, som 
stora och små privata vinstdrivande 
hemtjänstföretag. 

I somras gick jag tillbaka till mitt 

gamla jobb. Jag tog anställning som 
lågavlönad timvikarie på det privata 
hemtjänstföretaget Bonitas.

Det var en chock.
Mina tidsscheman var hopplösa. 

Varenda minuts hemtjänst 
de gamla är beviljade är 
nämligen noga uträknad – 
och tiden räcker ofta inte till. 
Den utmätta restiden för att 
ta sig mellan de äldre är 
också ofta för snål.

Tidsschemat tål absolut 
inga oförutsedda händelser. 
Om det är bilköer eller en 
åldring bajsar på sig rasar 
tidsplanen. 
O Jag slopar mina luncher för 
det mesta, tar mig knappt tid 
att gå på toa. Ändå klarar jag 
inte att hålla tiderna. Jag 
jobbar gratis för att hinna med 
mina uppgifter. 
O Jag arbetar utan kollektiv-
avtal och utanför socialstyrel-
sens regler.
O Jag är ständigt stressad, 
utskälld och otillräcklig. Krop-

pen protesterar och jag gråter ofta 
över att vara så otillräcklig.
O De gamla får inte alltid den hjälp de 
behöver, vill ha eller har rätt till. 
O Jag möter äldre som är ledsna över 

att hemtjänsten inte hinner prata, 
eller som är trötta på att behöva möta 
nya ansikten. 
Det är stress, press och hetsjakt på 

minuter – och pengar.
Personalen trixar med rapporte-

ringen för att hålla schemat.
Min och de gamlas vardag har 

inget med löftena i företagets glät-
tiga broschyr att göra: ”Du bestäm-
mer hur du vill ha din hemtjänst 
utförd. Vem som ska hjälpa dig. 
Vilket modersmål de har. Hur 
maten ska tillagas.” 

Men det är ju minutjakten som 
styr! De gamla och deras anhöriga 
är beroende och utsatta. Persona-
len i hemtjänsten har låg lön och 
ofta osäkra anställningar. Många 
törs inte klaga. 

I valrörelsen hörs deras röster 
inte alls. Vi är det osynliga 
folket. Och vi är hundratusen-
tals. 

 Anna Bäsén,
medicinreporter

anna.basen @expressen.se

 MFärre gamla bor på äldreboende, och fler får hem-
tjänst. Över 219 700 äldre hade hemtjänst den 
1 oktober 2013. 

 MAndelen privat utförd hemtjänst har ökat. Ungefär 
24 procent av alla hemtjänsttimmar utförs av 
enskilda utförare. 

 MUngefär varannan kommun har infört LOV – lagen 
om valfrihetssystem. Bara i Stockholms stad finns 
det 221 olika utförare av hemtjänst.

ANNA BÆSÉNS SKAKANDE DAGBOK – VÆND

00:27 03:43

SE ANNA BÆSÉNS VIDEODAGBOK
FR˚N JOBBET I HEMTJÆNSTEN!

TIDSJAKT. Expressens medicinreporter, Anna Bäsén, som också är undersköterska, stressar för att försöka hålla företagets 
tidsschema. Om det händer något oväntat, som en bilkö eller att någon äldre behöver extra lång tid för att gå på toaletten, rasar 
hela planeringen.  Foto: ALEXANDER DONKA

PRIVATVÅRD. Bonitas AB är bara ett av hundratals pri-
vata företag som konkurrerar om äldrepengarna på hem-
tjänstmarknaden. Foto: TOMMY PEDERSEN
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dementa, är samhällets mest utsatta. De kan ofta inte föra sin egen talan, är 
skyddslösa och beroende.

Jag har försökt att göra mitt allra 
bästa. Vårda så gott jag kan, se till att de får i sig mat, vätska och medicin, att 
blöjorna är bytta och att de är rena. Jag har hållit handen och försökt trösta.

Men jag har misslyckats. Jag är besvi-ken på mig själv. Och helt slut.
Klockan 07 börjar arbetsdagen med en utskällning. Nattpersonalen Ivana är arg för att jag missade att ställa fram mellan-mål till Erik när jag gav honom lunch vid två dagen före.
– När jag kom klockan sju hade han 

panik för att han inte fått något att äta.
Jag skäms. Jag missade det. Att han också skulle ha mackor och bullar direkt efter lunchen förstod inte jag. Kanske 

missade jag informationen eftersom min jobbmobil lagt av? 
Oavsett känner jag mig hemsk.
Det är tungt. Jag är ny och känner inte de gamla. Ändå har jag ett stort ansvar. Under mina första dagar på nya jobbet har jag larmtelefonen. JAG är nödnum-ret. Den man ringer, sen återstår polis 

och ambulans. 
Jag är trots allt bättre rustad än många andra. Jag är utbildad undersköterska, har nästan tio års erfarenhet av sjuk- och äldrevård, kan tala och skriva svenska obehindrat och är medelålders med lite skinn på näsan. Ändå är jag rädd. 

- - -

Jag besöker Karin tre gånger under 
dagen. Hon är piggare i dag. Känns 
härligt. Hon äter riktigt bra. Äntligen!

– Om inte näringsdryckerna fanns 
skulle hon vara död, säger dottern Maria med sorgsen blick. 

Och om inte dottern slagits för sin 
mammas rätt till vård, tänker jag. Karin hoppas på att få bada i sommar, en sista gång. Jag önskar så att det ska bli verk-lighet.  

I dag har jag åtta besök över hela stan under mitt tiotimmarspass. Dessutom ska jag städa bilen. Min enda rast är en halvtimmes lunch.
Fram till ett flyter allt på, det är helg och inte så mycket trafik. 
Sen bryter företagets tidsplan ihop 

totalt. Jag har max 70 minuter hos Erik. Då ska jag laga lunch från grunden, 
städa, diska, tömma sopor, bädda, hjälpa honom med toalettbesök och kläder, göra mellanmål och ge honom hans mediciner.Jag lagar fläskfilé med kokt potatis och bearnaisesås. Allt går som en dans, tills Erik kissar ner sig – två gånger. Erik är tung och har svårt att röra sig. Att tvätta honom, byta blöjor och kläder på honom är tungt, svettigt och tidsödande. 

Att koka potatis var ett misstag. Jag måste laga ”riktig” mat, men tidssche-

mat är inte anpassat för det. 
Tio över två är jag genomblöt av svett och ryggen värker. Jag har varit här i 90 minuter. Nu har jag bråttom till nästa. 
Jag hade hoppats hinna med en prat-stund. Erik verkar så ledsen. Men det går inte. Jag ser att han är lite besviken. 
Mitt sista besök blir en chock. Demens-sjuka Emma är borta! Lägenheten är 

tom. Inget besked, ingen lapp, inget. Jag letar och letar! 
Jag frågar nattpersonalen. Hon suckar. – Det har hänt mig också, jag höll på att få en hjärtinfarkt.  Dottern tar med henne utan att meddela.
Vi ringer dottern. Emma är där. Jag 

blir så lättad. Puh. Skönt att inget 
hemskt hänt! 

– Nå. Då får de i alla fall betala för 
besöket när kunden struntar i att med-dela oss, konstaterar min kollega.

Alla pratar om pengar. Inte bara che-ferna. Också personalen. De anhöriga. Alla.

”Det är spår av avföring 
vägen från sängen”

I dag har jag kvällspas-
set. Jag kommer extra 
tidigt. På kontoret sitter 
chefen och skäller i 
telefon på en sjukskri-
ven anställd. 

Jag säger att jag inte tycker att den 
utsatta tiden på schemat räcker till hos ett par av de äldre. Chefen säger att jag inte får låta de gamla köra med mig. Då får jag inte gå dit längre. 

– Det är en del anställda som vi tving-ats göra så med. 
Allt som jag dokumenterat i telefonen under söndagen är puts väck. Jävla 

teknik!
Nu måste jag ge mig av, jag har fem 

besök att hinna med. Ett par av ”mina” 
gamla är tunga och behöver hjälp med allt.  Jag är redan sen.

Jag besöker Karin. Jag sniffar, här 
luktar. Det är ett spår av avföring vägen från sängen, ut i hallen och in på toalet-ten. På väggar, golv, dörrar och dörrlister. Jag tvättar henne och ger henne frä-
scha kläder. Jag städar badrum, hall och sovrum, byter lakan och tömmer pap-
perskorgarna. Känner mig rätt nöjd med att jag lyckas röja upp så pass snabbt. 

Ger Karin middag. När jag lämnar 
henne är jag ändå en halvtimme efter 
schemat. Nu måste jag till nästa. 

Att åka till kontoret och värma min 
matlåda hinner jag inte. Matrasten ryker. Stannar vid Seveneleven för en stor kaffe och en proteinbar.

Två besök senare är arbetsdagen slut. 
Jag är trött och svettig. Korsryggen 

molvärker. 

”Har drömt om att jag
kommit för sent till jobbet”

03.30. Vaknar med ett 
ryck, sätter mig upp i 
sängen. Hjärtat rusar 
och jag är skräckslagen. 
Har drömt om att jag 
springer, att jag kommit för sent till jobbet, för sent till ”mina” 

gamla.
Jag väcker även min man på nätterna. Jag rör mig hela tiden i sängen, snurrar runt, slänger med armarna och sparkar med fötterna.
– Är det verkligen värt allt det här 

Anna, säger han förebrående.
06.00 ringer klockan. 
Även den här dagen startar illa. Vård-biträdet Susanne, som jobbat natt, är 

sen. Och jag måste ha hennes bil. 
Susanne har fastnat i morgonrusningen. När Susanne kommer är hon upprörd över att den tid Erik är tilldelad inte 
räcker till.

– Man hinner ju inte tvätta och klä på honom, och det behövs för han är ju 
smutsig!

Chefen säger att hon ändå måste hålla tiderna.
Nu är jag åtminstone en halvtimme 

sen. Demenssjuka Ingrid öppnar inte. 
Jag ringer på många gånger och ropar i brevinkastet. 

Det är mycket avspärrningar och 
vägbyggen på sommaren. Jag måste ta omvägar. Blir ännu mer sen. Senare på dagen är det min tur att få skäll. Igen. 

Jag har jobbat sen jag var 15 år. Aldrig tidigare har jag känt mig så usel eller fått så mycket skäll. Jag sträcks som ett 
gummiband mellan mina chefers krav, de gamlas behov, anhörigas önskningar och min egen vilja att göra ett bra jobb. 

”Aldrig någonsin har jag
mått så dåligt. Jag gråter”

Äntligen ledig dag. 
Efter några veckor  
i äldreomsorgen är jag 
slut. Aldrig någonsin 
har jag mått så dåligt, 
kroppsligt, mentalt och socialt, av ett jobb. 

Ändå är jag van vid det hetsiga arbetet på en nyhetsredaktion, med både tio- 
och fjortontimmarsdagar. Jag kondi-
tions- och styrketränar regelbundet för att må bra. Och jag har ju arbetat som undersköterska tidigare, med spring och tunga lyft. Men det här liknar inget 
annat, med uppskruvat tempo och 
hårdare press.

Jag är stressad, dygnet runt. 
Min man klagar över att han nästan aldrig ser mig och att jag bara sover eller gråter när jag är hemma. Kroppen pro-testerar. Jag har blåsor i munnen, blöder näsblod, har blivit förkyld och fått 

utslag. Magen är som en ballong. Rygg och nacke värker av alla tunga lyft. 
Jag som alltid brukar vara glad gråter för ingenting.
När jag började i äldrevården var jag frisk som en nötkärna. I dag var jag hos läkaren. Hon sa allvarligt:
– Anna, du måste tänka på din hälsa. Du jobbar för mycket och stressar för mycket.
Jag har ett helt vanligt jobb, timvika-rie i äldreomsorgen, likt tusentals andra. Men min kropp reagerar som om jag var utsatt för fara. Inte underligt att så 

många i äldreomsorgen blir sjukskrivna.

”Ingrid vill inte längre ha 
besök från hemtjänsten”

I dag arbetar jag kort 
dag på Bonitas och har 
fem besök. Det första är 
hos demenssjuka Ing-
rid som inte längre vill 
ha besök från hem-

tjänsten. Jag ringer på, knackar på. 
Vädjar i brevinkastet: ”Det är Anna 
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från hemtjänsten, snälla kan du inte 
öppna?” 

Hon kanske ligger och svälter ihjäl 
därinne. Jag känner mig maktlös och 
frustrerad. Det är en grym sjukdom.

Chefen ska be sjuksköterskan gå dit, hoppas att Ingrid släpper in henne. 
I dag hinner jag både ta min halvtim-mes obetalda lunchrast och gå på toalet-ten. Lyxigt!

”Försenad, försenad.
Ständig minutjakt”

Ett kort och ”lätt” pass i 
dag igen. Solen skiner, 
härligt att få vara ute 
och i rörelse. Johanna 
har det tuffa passet i 
dag, jag frågar henne 

hur det går.
– När det är sånt här väder ska man 

väl inte klaga. Men jag är försenad, säger hon.  
Försenad, försenad. Ständig minutjakt, inte bara för mig, utan också för den 

vana personalen.

”Jag får en chock. Smuts på 
smuts. Golv, väggar, lister”

I dag jobbar jag 7.30–
15.30. 

Dagen börjar med att 
jag får skäll för att jag 
missade att tanka bilen 
förra passet.

Har ett par av mina ”vanliga” äldre i dag och två städningar. Navigerar mig fram, vägarbetskaos, jag är sen. 
Lars, som jag aldrig träffat tidigare, 

bor i en tvårummare. Han har ingen mer hemtjänst än städhjälp varannan vecka. Jag ska göra en ”vanlig städning” på en och en halv timme. 
Jag ringer på, Lars öppnar och hälsar vänligt. 
– Ja, här skulle egentligen behövas en ordentlig städning, säger han lite förläget.Jag får en chock.
Smuts på smuts på smuts. Golv, väggar, lister, allt. Toalettgolvet har gula kiss-

fläckar. Det går en brun rand från 
sängen, ut i hallen och in till badrum-
met.

Och överallt prylar. Misär. 
Jag jobbar så fort jag kan, svetten 

lackar, jag dammsuger, torkar och 
skurar. Jag kan inte mer än få undan det värsta.

Många slitna ytor går inte att få rena hur mycket jag än skrubbar.
När jag måste åka är jag dyblöt och 

ryggen värker. Jag tar upp situationen med min chef  och att Lars själv vill ha en rejäl storstädning.  
– Det måste han betala själv i så fall, säger hon.

”Erik är sur på mig när jag 
kommer tillbaka. Skriker” 

Jag är sen från start. 
Mitt schema har inga 
lufthål. Det tar inte 
hänsyn till bilköer, 
vägarbeten eller andra 
oförutsedda händelser. 

Jag ger Karin middag, serverar kräm med grädde, näringsdryck och färsk 
melon. Hon äter och dricker riktigt bra. Jag blir jätteglad!

Jobbtelefonen ringer. En annan nyan-ställd ”timmis”, Miriam, är förtvivlad över att hon glömt att städa bort smuts-tvätt och kissblöjor.
– Det var hemskt stressigt, säger hon.
Inga problem, säger jag.  Kör vidare, tvärs över stan. Stressad. Pulsen rusar. 
När jag kommer till Erik är bostaden lite upp och ner. Han har inte tagit sina mediciner, det är stökigt, massor med 

smutstvätt, inga lakan. Erik står inne på toaletten och ropar, nerkissad och arg. 
Att jag har bråttom bryr han sig inte om. Och varför skulle han det? Toabesö-ket tar en bra stund. 
Efter det måste jag laga riktig mat. Det är viktigt, har chefen sagt. Jag kokar ris och gör biff  med bearnaisesås.  
Jag har 50 minuter prick på att få Erik ren, laga ordentlig middag, mata honom, ge honom medicin och röja upp. 

- - -

Min 20 minuters försening har växt till en halvtimme. Dags för nästa besök, och nästa. 
Jag högläser ur senaste Svensk Dam-tidning för Karin. Prinsen och hans 

fästmö har visst förlovat sig. Jag lyckas hålla hennes intresse uppe en liten 
stund. Dagens seger! Bra!

Klockan tickar. 
Erik är sur när jag kommer tillbaka. Skriker åt mig. 
Klockan är 21och mitt pass borde vara slut. Jag är sen och har lång körväg till kontoret. Halvägs framme ringer min 

kollega Susanne. 
– Jag ska vara hos Emma nu. Hur ska jag hinna med i natt? säger hon argt.
Väl på kontoret upptäcker jag att min telefon loggat ur. Alla besök jag registre-rat är borta. Igen.
Äter min matlåda. Mitt pass är slut för en halvtimme sen.
Jag lämnar utdraget ur polisens brotts-register i chefens fack, hon bad det om för några dagar sen. Mitt brottsregister är rent. Men det har de inte kunnat veta. När jag kör hem vid 22 är jag helt 

utmattad. Och gråtfärdig. 

”Chefen smsar tillbaka 
att det tyvärr blivit så”

Jag slås av att jag 
arbetat de här veckorna 
i hemtjänsten utan 
delegering för att ge de 
gamla medicin. Även om 
det hela tiden varit mitt skriftliga och muntliga uttalade uppdrag att göra just det.

Jag sms:ar min chef  för att påminna 
henne. Hon sms:ar tillbaka att det ”tyvärr blivit så” att min delegering glömts bort.

FOTNOT: Personalen och de äldre heter i verkligen något annat än i dagboken.
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Fortsättning från föregående uppslag

”Jag är besviken – och helt slut”

BRIST PÅ TID. Anna Bäsén jagar för att hinna med alla besök. Foto: ALEXANDER DONKA

STÄDNING. Hemma hos Lars behövs egentligen en rejäl storstädning, men det finns det inte tid för. Illustration: HELÉN RASMUSEN

Ann Haupt säger att hon är med-
veten om att schemat kan vara 
tidspressat. 

– Man har ju fått beslutat av en 

biståndshandläggare att en insats 
ska ske och det på en viss tid, uti-
från en viss mall. Det beslutet har 
ju inte med oss att göra. 

Men enligt VD:n har företaget 
en kontinuerlig öppen dialog med 
kund, handläggare och anhöriga 
för att lösa eventuella problem. 

– Så fort man får signaler om 
att det tar längre tid, att man 
exempelvis inte kan gå på toalet-
ten på tio minuter alltid, så får 
antingen vi eller anhöriga dis-
kutera det med biståndshand-

läggaren. Visst kan det vara så 
att det är pressat. Men det här är 
systemfrågor som man kan lösa. 

”Saker kan hända”
– Vi upplever att vi har en bra 

dialog med biståndshandläg-
garna, sen kan processen med 
att utöka tiden, utifrån kundens 
perspektiv, ta för lång tid. 

Att körtiderna mellan de 
gamla ibland var snålt tilltagna, 
och inte tog hänsyn till vanliga 
trafikproblem som bilköer eller 
vägarbeten bemöter hon så här:

–  Jag kan inte svara på en sån 
detaljfråga eftersom jag inte hål-
ler i den planeringen. Men visst 
är det så att saker kan hända 
när man ska ta sig från A till B. 

Bonitas VD, Ann Haupt, tycker att företaget lever upp till löftena i marknadsföringen. 
- Det är inga kunder som bytt till annat bolag, de vi fått har vi kvar, och då kan jag ändå dra slutsatsen att det vi gör är bra.

Att Expressens reporter 
tvingats ge läkemedel utan dele-
gering beror däremot alls inte 
på att det glömts bort, enligt 
VD:n. Istället berodde det på att 
det var svårt att få till en tid för 
delegering med vårdcentra-
lerna.

Bonitas VD ser inte någon 
konflikt mellan att försöka driva 

ett lönsamt företag och att ge en 
bra omsorg. Frågan om företa-
get lever upp till löftena i 
reklambroschyren besvarar hon 
så här:

– Ja, jag uppfattar att vi gör 
det. Som det har varit nu, ja 
kanske till 80 procent.

Anna Bäsén
anna.basen@expressen.se

BONITAS VD: ”DET ÆR INGA KUNDER SOM BYTT TILL ANNAT BOLAG”

Ann Haupt, Bonitas VD.

LÆS LÆNGRE
INTERVJU MED
BONITAS VD

VALET O 18 DAGAR KVAR

VALET O 18 DAGAR KVAR

ALLT FÆRRE BOR
P˚ ÆLDREBOENDEN
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e”Tid är pengar – pengar är vinst””Vi följer inte Kommunals av-
tal om arbetstider och löner”

Jag söker jobb som 
timvikarie i hemtjäns-
ten hos det privata 
företaget Bonitas. 

Företaget ligger i en 
liten källarlokal i Grön-dal. Bonitas arbetar med personlig 

assistans och har rätt nyligen börjat med hemtjänst. Det är ett av många små 
privata företag som gett sig in på hem-
tjänstmarknaden sedan lagen om valfri-hetssystem (LOV) infördes i många 
kommuner.

En del gamla har valt Bonitas. Andra har inte valt alls, utan lottats till företa-get.
Chefen informerar om att jag kommer att arbeta utan skydd av kollektivavtal.  
– Vi följer inte Kommunals avtal om 

arbetstider och löner. Facket gillar inte det förstås. 
Jag har med utbildnings- och arbetsbe-tyg, dem vill hon inte se. Utdrag ur 

brottsregistret, vilket många arbetsgi-
vare i äldreomsorgen kräver, nämns inte. Efter bara en timme är jag anställd. 
Min lön är 128 kronor i timmen, inklu-sive semesterersättning. 

”Det är viktigt att du inte 
stannar längre än du ska”

Jag ska få utbildning i 
rapporteringssystemet 
Paragå. Arbetsledaren 
förklarar att jag måste 
göra två skriftliga prov. 

Paragå är Stockholms stads rapporteringssystem och ligger 
som en app i mobilen. Varenda minut av min arbetsdag registreras och kontrolle-ras. Informationen går sen till mina 
chefer och till Stockholms stad. Den är underlag för ersättningen till företaget. 

När jag kommer till kunden eller 
brukaren, som de kallar de gamla, måste jag rapportera. Sedan ska jag checka av allt jag gjort hos den äldre, och slutligen rapportera att jag gått. Det är väldigt 
viktigt att vi registrerar allt. 

– Annars får vi ingen ersättning, 
förklarar hon.

Alla äldre har ett bestämt antal 
 minuter beviljade av kommunens 
biståndshandläggare. 

– Det är viktigt att du håller koll på 
klockan, håller tiderna och inte stannar längre än du ska. Vi får bara ersättning för den tid som är beslutad, inte om du är där längre, säger chefen. 

”På sex timmar ska jag 
lära mig allt jag behöver”

I dag ska jag få intro-
duktion i hemtjänsten. 
På sex timmar ska jag 
lära mig allt jag behöver 
om de äldre, om företa-
gets rutiner, regler, 

koder, resvägar och bilar. Jättenervöst. 
Jag ska gå med Johanna. En lugn och rejäl nyutexaminerad undersköterska, som arbetat på Bonitas i ett halvt år. 
Vi har tre äldre att hjälpa i dag. Det 

kan låta lite, men två av de gamla behö-ver hjälp med i stort sett allting och har många besök. Dessutom är restiden lång. Vårt första besök är hos Karin. Nor-
malt sett är hon rätt pigg för sin ansen-

liga ålder, men just nu har hon lungin-
flammation. Karin ligger och sover. Vi väcker henne försiktigt. 

– Vill du komma upp och äta frukost Karin? undrar Johanna.
– Ja, säger Karin med skrovlig röst och harklar sig.   
Det hörs att hon har problem med 

luftvägarna. 
Bostaden är stor och välskött. 
– Dottern kommer hit varje helg och bor hos Karin. Det är fint att se, hon bryr sig verkligen om sin mamma. 
Karin är liten, tunn och böjd, kan inte väga mer än 50 kilo. Det är viktigt att för-söka få henne att äta och dricka. Men det går trögt.
– Nu vill jag gå och lägga mig, säger 

Karin bestämt och börjar resa sig.
– Snälla Karin, försök drick lite till, 

säger jag.
Lönlöst. 
– Vi får ge upp nu, vi måste vidare till Erik, säger Johanna. Vi diskar, smörjer Karins ben, tar henne till toaletten igen, och sen till sängen. Karin lyssnar på 

radio och ser rätt belåten ut. 
Nu är vi redan minst 15 minuter 

försenade.
– Det är ganska krånglig väg dit vi ska. Det tar tid, konstaterar Johanna. 

- - -

Erik är beviljad 55 minuters hjälp. På 
den tiden ska vi hinna med mediciner, toabesök, dusch, eventuell handling, 
tvätt och städning. 

– Tvättmaskinen är trasig. Vi har fått 

handtvätta ett tag nu, det tar tid och blir inte så bra, informerar Johanna.
Erik är i sovrummet när vi kommer, han ligger tvärs över sängen.
– Jag har sovit jättedåligt. Och jag har bara fått vatten och smörgås i dag, kla-gar han. 
Att städa hela bostaden är omöjligt. Vi får begränsa oss till de rum han använ-der mest. Trots att vi är två tar städ-

ningen för lång tid. 
Att hjälpa Erik med dusch hinns inte med. Det är svårt för honom att klara 

trapporna upp till duschen. 
– Jag brukar tvätta honom med tvätt-lappar, och tvätta hans hår i handfatet. Men det hinner vi inte nu, säger 

Johanna. 
Vi måste åka en snabbsväng till mat-affären, handla och åka tillbaka med 

matvarorna. Sen till Karin igen. Vi får leta parkering en god stund, hittar en 
långt bort. 

– Det luktar bajs här, säger Johanna så snart vi kommit in genom dörren. 
Vi väcker Karin. Jag hjälper henne till toaletten, tvättar henne och byter till 

rena kläder och ny blöja. Inte heller nu vill Karin äta särskilt mycket. 
Dagen har gått i ett, vi har inte haft en enda paus. Jag är mör i ryggen, det 

känns som jag gått en mil. 
Vi berättar för chefen att vi blivit lite försenade. Jag får ännu en liten föreläs-ning om vikten av att hålla tiderna.
– Erik har jättemycket hjälp. Om alla är tio minuter extra hos honom blir det en och en halv timme per dygn, det går inte. 

”Inser först efteråt att 
jag brutit mot reglerna”

I dag ska jag gå mitt 
första pass ensam. 
Nattpersonalen Susanne 
slutar sju men är förse-
nad. Erik var mycket 
orolig och rädd i natt. Han ville ständigt att hon skulle kontrol-lera att fönstren var stängda och dör-

rarna låsta.
– Därför stannade jag hos honom, 

förklarar Susanne. 
Chefen läxar upp Susanne. 
– Så får du inte göra! 
Tid är pengar. Pengar är vinst. Det 

privata hemtjänstföretaget bjuder inte oroliga äldre på gratiströst. 
I dag ska jag göra sju besök hos äldre utspridda över hela stan.
Typiskt, telefonen trilskas. Min chef  hjälper mig, det tar henne 20 minuter att få igång min jobbmobil. 
Nu är jag sen. Letar efter tjänstebilen. Eftersom företaget inte har några egna p-platser står de på olika ställen. Ringer chefen för vägbeskrivning. Till sist 

hittar jag den. Jag är redan rejält stres-sad. 
Med hjälp av GPS:en på min telefon 

letar jag mig fram. Jag cirklar runt, runt en god stund för att hitta en parkerings-plats. 
När jag kommer in sover Karin gott, Radio Stockholm sorlar ur hörlurarna. Jag väcker henne försiktigt.
– God morgon Karin, vill du komma 

upp och få frukost?
– Jaaa, säger Karin.
Jag hjälper henne med tvätt, påkläd-

ning och andra morgonbestyr. Hon får yoghurt och näringsdryck. Jag krossar hennes morgonmediciner och blandar med kvarg. 
Inser först efteråt att jag brutit mot 

reglerna! Chefen har lovat att ordna med delegering för att ge medicin, men jag 
har inte fått någon ännu. Delegering får man av sjuksköterskan och det betyder att man får rätt att ge de gamla deras 
medicin. Men det ingår ju i mitt jobb att ge de gamla deras läkemedel. Jag kan 
inte lämna dem utan! 

Jag är 45 minuter efter schemat. 
- - -

Jag ska till Erik. Har 20 minuter på mig. Morgonrusning. Vägen är krånglig. 
Naturligtvis kör jag fel. Det tar en halv-timme. Nu är jag en timme försenad.

Jag plingar på, låser upp och går in.
– Jag undrade just om du skulle 

komma! ropar Erik irriterat.
Jag förstår att han är sur.
– Förlåt att jag är sen, ursäktar jag. 
Enligt mitt schema ska Erik duscha 

och ha mellanmål. Min fråga om han vill ha hjälp att duscha ignorerar han. Tur kanske, jag har bara 40 minuter på mig. 
Dags att åka till Karin igen. Nu är 

klockan 11, jag är en hel timme efter mitt schema. Jag väcker henne, hjälper henne till toaletten. Jag tvättar och byter på 
henne och tar ut henne till köket. Hon 
äter lite sill och dricker ett helt glas 
näringsdryck. Bra!

Sen vill hon lägga sig en stund, jag 
röjer upp i kök och badrum. Egentligen ska jag ha lunchrast mellan 12.15 och 
12.45. Men genom att skippa rasten kan jag kanske hämta igen lite tid.

Karin är inte så pratsam, så jag blir 
alldeles varm i hjärtat när hon berättar lite om sin familj och sitt tidigare liv.
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EXPRESSENS MEDICINREPORTER
TOG JOBB INOM HEMTJÆNSTEN
– HÆR ÆR VAD HON UPPTÆCKTE:

Det känns fint att få lite kontakt. Men till sist säger hon beslutsamt:
– Nu vill jag till bädden!
När jag kommer ut till bilen upptäcker jag att jag fått en gul p-botslapp på 650 kronor. Fan! Jag kommer att gå minus ekonomiskt den här arbetsdagen. 
Nu har jag en kvart på mig, enligt sche-mat, att köra till Erik. Men eftermiddags-trafiken har kommit igång, det är bilköer och rutten tar 35 minuter. Trots min 

överhoppade lunchrast är jag 45 minuter försenad. Jag ger Erik lunch. Lägger 
fram medicinen, den petar han undan. 

Erik verkar ha tinat upp lite, lite. Jag frågar om maten smakade bra.
– Det var väl inte helt hopplöst, säger han. 
Hans medicin ligger kvar orörd. Jag påminner honom. Då blir han arg.
– Sluta tjata om medicinen för fan, 

fräser han. 

- - -

Jag ger mig av för att åka till demens-
sjuka Ingrid. Körtiden är 20 minuter, 
men tar minst en halvtimme. Hon ska ha hjälp med lunch, enligt mitt schema. Jag har fått veta att hon oftast avböjer hjälp. 

Jag ringer på, en elegant vithårig dam öppnar. Hon ser arg ut. 
– Hej, jag heter Anna och kommer från Bonitas hemtjänst…, börjar jag förklara.Ingrid avbryter och säger ilsket:
– Nu får det vara nog! Jag vill inte ha några besök av hemtjänsten. Jag har sagt ifrån det!
– Men jag är bara här för att hjälpa dig, 

försöker jag försiktigt och ler vädjande.
Ingrid ser lite mindre arg ut men 

säger:
– Jag vill inte ha någon hemtjänst, jag vill vara fri, och smäller igen dörren.
Bara ett besök kvar på mitt pass.
Efter det måste jag till kontoret för att lämna tillbaka bil och nycklar.  Jag är så trött att jag helt har glömt att ta av de blå plastöverdragen på fötterna. 
Klockan är över fyra. Min arbetsdag är slut för över en halvtimme sen. Jag varit i gång sen klockan fem i morse. Jag har inte haft en enda rast på nio timmar.
Jag känner mig misslyckad. Jag har varit försenad till vartenda ett av de sju besöken hos de gamla.
Jag har gråten i halsen.
När jag kommer till kontoret frågar 

chefen hur dagen har varit. Jag säger 
sanningsenligt att jag tycker att det var roligt att träffa de gamla. Men också att jag tycker körtiderna är alldeles för tajt tilltagna.

Min chef  tiger.
– Kom du för sent, förhör hon. 
– Ja, säger jag, jag kom upp till en 

timme för sent. 
Chefen ser inte glad ut. 
Jag undrar om jag kommer att få 

sparken…
När jag kommer hem är klockan sex. Jag är uppvarvad och utmattad. Blöder näsblod.   
Min man försöker, förgäves, att få mig prata mera långsamt. Han blir sur över att jag är så hyperstressad. 
Vi grälar. 

”Jag blöder näsblod igen. 
Hela kroppen värker”

I dag ska jag göra ett 
tio-timmarspass i hem-
tjänsten: 07–17.30. 

Klockan 05.00 ringer 
väckarklockan. Jag är 
nervös. I dag kommer jag att träffa flera äldre som aldrig sett mig förut. 

Jag får köra runt en stund och leta 
p-plats vid kontoret. Jag hälsar på natt-tjejen och en annan timvikarie. 

Sen – katastrof. Tekniktrassel! Min 
inloggning till mobilen – som vi har all information om de gamla i, som deras 
adresser och vilken hjälp de ska ha – 
fungerar inte. 

Nu ska jag arbeta i blindo. Jag hittar mitt pappersschema, där står bara tid, förnamn och en extremt kortfattad 
instruktion, som ”lunch”. Mina kolleger är stressade, hinner inte hjälpa till. Jag får åtminstone adresserna till de gamla. I dag ska jag ha ansvar för akuttelefo-nen, kopplad till många äldres larm. 
Otäckt. Jag hoppas att den inte ringer.

Jag ger mig av, jag ska göra nio besök i dag, utspridda över hela stan. Jag kan 
inte vägarna till de gamlas hem, och vet inte var det finns parkeringsplatser.

Nu ska jag försöka ta hand om äldre jag inte känner, sköra och utsatta män-niskor, vars behov jag knappt vet något om. Det känns svårt. 
Mitt första besök är hos Karin. Henne 

har jag i alla fall träffat – skönt! Hennes dotter Maria är där. Dottern berättar att hon haft duster med mina chefer. 
– De kan inte skicka massa olika 

personer, eller en 20-åring som inte har någon utbildning, till min mamma. Det fungerar ju inte! Mamma är så gammal, då måste man vara extra varsam.
Jag åker till Erik. Han ligger tvärs 

över sängen. Jag måste hjälpa honom 
upp. Det är trångt, jag står snett, det 
säger knak i min rygg. Jag gör kaffe och macka, förbereder inför lunchen, städar och röjer upp. På min lapp står det även dusch. Kört. Hinner inte med.

Nu måste jag vidare. Jag kör tvärs över stan för att hjälpa Nadyia, en äldre 
kvinna som inte kan så mycket svenska. Hon tycker inte om när det kommer ny hemtjänstpersonal. Hon vill helst ha 
samma jämt.

– Det är så många nya ansikten, klagar hon.
Sen åker jag till Karin för att ge henne lunch. Jag är lite sen. Dottern tycker att hennes mamma har för lite hemtjänsttid på helgerna. Bara 45 minuter för lunch. Karin tar pyttetuggor, bara att mata 

henne kan lätt ta 45 minuter. 
 – Hur ska ni hinna med att tvätta och 

städa också? Jag förstår inte, säger dottern. Det fattar inte jag heller.
Klockan är halv ett och jag har varken hunnit äta eller gå på toa. Jag har en 

rast, en halvtimmes obetald lunch. 
Egentligen nu. Hinner inte. Köper en 
kaffe och en proteinbar att äta i bilen. 
Magen bullrar.  

Erik ska ha medicin, lunch, kaffe och toabesök. Han ber mig dammsuga, jag städar bort det värsta. Det finns sill och potatis, det vill han gärna ha. I dag vill han bli matad. Och prata.
Men jag måste snart vidare.
– Det är alltid så här! Precis när man kommit igång med en diskussion så ska ni gå, säger Erik besviket. 
Jag kör genom stan till demenssjuka Emma. Hon ska aktiveras, och tillsam-

mans ska vi göra kaffe och macka. Jag har bara 20 minuter på mig. Letar febrilt i köksskåpen. Eftersom Emma är dement hittar heller inte hon. Till sist är fikat 
klart, nu måste jag skynda mig till Karin. Dottern har gjort blodpudding. Jag 
matar Karin. Vi småpratar lite alla tre.

– Bättre en dotter i handen än tio 
skogen, säger dottern till sin mamma.

Karin skrattar. Det är första gången jag ser henne göra det. Så fint!
---

Dagens sista besök är hos Emma som ska ha middag. Jag försöker prata lite 
med henne. 

Klockan är halv sex och jag ska till 
kontoret för att lämna akutmobilen. 

Jag pustar ut en stund i min bil innan jag kör hem. Jag blöder näsblod igen. 
Hela kroppen värker. Magen bullrar och är svullen. Jag har svårt att sova. När jag väl somnar sover jag oroligt och lätt.

”Klockan sju börjar arbets-
dagen med en utskällning”

När jag kommer hem 
efter den här arbetsda-
gen bryter jag ihop i 
hallen. Gråter så att jag 
skakar. I en timme. 

Äldre människor som har hemtjänst, fysiskt sjuka och kanske 
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BESVIKEN OCH HELT SLUT – VÆND
Dagboken fortsätter på nästa uppslag

AVSLÖJAR. Expressens medicinreporter Anna Bäsén. Foto: ALEXANDER DONKA

MATNING. Karin behöver hjälp att äta. Att mata en äldre person kan vara svårt och ta lång tid. Illustration: HELÉN RASMUSEN

m  Gamla tvingas 
vänta på hjälp

m  Tidsschemat 
helt orealistiskt

m  Personalen 
tvingas trixa 
med rapporter

m  Personal ger 
medicin olagligt

m   Tidspressen
skapar 
konflikter

m  Inga 
kollektivavtal

VALET O 18 DAGAR KVAR

VALET O 18 DAGAR KVAR

WALLRAFFADE P˚ ÆLDREBOENDE.MExpressensMmedicinreporterMAnnaMBäsén,MsomMocksåMärMundersköterska,MtogMjobbMsomMtim-vikarieMpåMkommunalaMäldreboendetMAllégården.MHonMmötteMenMvardagMmedMtyngaMlyft,MtrycksårMochMpersonalbrist.M Foto: TOMMY PEDERSEN

 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

ExprEssEn I GÅr. Anna Bäsén jobbade som timvikarie på äldreboende. I dagboken berättar hon bland annat att det kunde hända att endast vikarier var på plats.

Anna Bäsen: Politikerna måste sluta ducka   och våga se de äldres nöd
skriver” eller ”Det kan vara mycket 
värre än så, Anna”. De berättar om att 
inte bli sedda eller lyssnade på. ”Ja! Vi 
är det osynliga folket”. 

De senaste tio åren har äldreomsorgen 
förändrats kraftigt. Det är en förändring 
vi tyvärr sällan talar om. 

Nästan 30 000 platser på äldreboenden 
har försvunnit. Fler skröpliga och svårt 
sjuka äldre bor hemma med hemtjänst. 
Men hemtjänsten har inte utökats i så 
hög utsträckning att det täcker de gam-
las behov. Istället måste anhöriga, ofta 
döttrar, bära ett allt tyngre ansvar för att 
vårda sina föräldrar när kommunerna 
snålar. Vi har släppt in privata vinstin-
tressen, både mindre företag och stora 

riskkapitalbolag, som försöker kapa åt 
sig av äldreomsorgskakan.

Myndigheter, som socialstyrelsen, slår 
larm om bristerna år efter år. Äldrefors-
kare talar om ett systemmisslyckande.

Vad gör politikerna? Ja, de verkar inte 
lyssna i alla fall. Kanske vill de inte se 
verkligheten som den är. 

När politiker, som statsministern här-
omdagen, väl gör korta nerslag i äldre-
omsorgen bjuds de på en högst friserad 
bild. De gamla är rentvättade och pryd-
liga, kaffet är nybryggt och tårtan står 
framdukad på bordet. Chefer, och sär-
skilt utvald personal och äldre som 
säger trevliga och positiva saker, får 

vara med på finkalaset. Politikern får ett 
trevligt PR-foto att lägga upp på partiets 
hemsida. Och sen händer ingenting alls.

Nu måste politikerna sluta ducka och 
våga se de äldres nöd. 

Det sägs ibland att man kan bedöma 
ett lands grad av civilisation utifrån 
hur det tar hand om sina svagaste. 
Då kan man undra hur det är ställt 
med Sverige. Våra äldre har slitit 
och arbetat hårt, betalat skatt i 
hela sina liv. De har byggt svensk 
välfärd. Det är skamligt att de far 
illa. De är värda mycket bättre.  

 Anna Bäsén, medicinreporter
anna.basen @expressen.se

LÆS DERAS BERÆTTELSER P˚
nY pErsOnAL HELA TIDEn. Lars Lundqvist, barn till Siv, 93, Olovslund: 
”Personalen är så stressad och glömmer grejer. Så fort något oväntat händer 
så spricker hela tidsschemat.” foto: aNNa-KariN NiLssON

FICK HJÆLp – I TIO MInUTEr. Hanna Hansson, 69, 
Höör: ”Jag betalade nästan 1 300 kronor i veckan, det är 
mycket pengar för ingen hjälp.” foto: CHristiaN  ÖrNBerg

pErsOnALEn KOM FLErA TIMMAr FØr sEnT. Nazli 
Sol, barnbarn till Zahra Afshari, 86, Uppsala: ”Mormor måd-
de väldigt dåligt, hon var orolig för att de inte skulle komma.”
 foto: Lisa MattissON

Expressens medicinreporter  wallraffade i äldrevården


