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❙ ❙ När författarinnan Tora Dahl 1973
gav ut sin bok »När jag var sjuk« var hon
inte sämre än att hon själv »upproriskt
och medryckande« kunde berätta om 
hur hon missförstods och bokstavligen
misshandlades »i det byråkratiserade
svenska vårdsamhället« (citaten från
baksidestexten). »När jag var sjuk« kom
att följas av en våg av liknande självbe-
kännelser om inbillade eller verkliga
oförrätter i kontakter med sjukvården.
Exempel på detta är Gun Björkmans
»Vid 20 blev jag söt«, Jan-Eric Gauffins
»Hör på mig« och Ulf Gyllenhaks
»Odjuret«. Under de  30 år som gått har
det kommit flera omgångar med liknan-
de skrifter.

Särskilt döttrarna för ordet
Nu i det begynnande 2000-talet är situa-
tionen en annan. »Det behövs armbågar
för att få äldreomsorg« förkunnar SvD
den 16 maj i ett referat av en färsk av-
handling. Vi blir allt äldre, och vi ser hos
våra åldringar en starkt stigande fre-
kvens av demenstillstånd av olika orsa-
ker, sjukdomar som gör det omöjligt för
de gamla och sjuka att själva skildra sina
lidanden. Nu är det den efterkommande
generationen, särskilt döttrarna, som för
ordet och berättar om den sjuka och dö-
ende modern. Det är också oftast dött-
rarna som slår larm om det skriande
hjälpbehovet.

När Karolinska University Press in-
för arbetet med sin andra skönlitterära
antologi (»Den andra verkligheten«, ut-
given april 2004) utlyste en novellpris-
tävling på temat »Människans möte
med sjukdom, lidande och död« fick
man inte mindre än 600 bidrag, och det
var slående hur många av dessa som
handlade om just den sjuka och döende
modern. Det kan ha varit en tillfällig-
het, men det är lätt att se att så är det inte
– motivet med den sjuka och döende
kvinnan/modern slår igenom på många
fronter! 

Det har under året kommit flera
böcker, det finns en aktuell teaterpjäs

och till och med en fotoutställning med
samma tema.

Böcker som väckt uppmärksamhet
De nämnda böckerna är endast exempel,
de är mycket olika men har det gemen-
samt att de alla väckt stor uppmärksam-
het. Anna Bäsén, journalist och un-
dersköterska, ger i »Vem ska ta hand om
mamma?« sin rapport från en wallraf-
fande tjänstgöring på fyra olika vårdin-
rättningar. Se separat recension nedan. 

Nina Lekander, kulturjournalist i Ex-
pressen, tar i »Mest om min mamma«
avsked av sin moder Lena genom att
skildra hennes – och sitt eget! – liv och
förundrar sig till slut över dödens an-
komst: Var det verkligen så den skulle
gå till? Måste man kämpa så för att få
vård för sin gamla mamma? 

Marie Peterson, litteraturkritiker på
DN, debuterar med »Du tror du vet all-
ting«, en bok om Alzheimer, mamma
Siv och henne själv. Hon berättar hur
hon upptäckte att allt inte stod rätt till
med modern och hur hon, under ständi-
ga duster mellan mor och dotter får upp-
leva moderns gradvisa förfall. Boken
har en i böcker av detta slag mycket
ovanlig grundton; Marie Peterson för-
mår att se på moderns och sin egen svå-
ra situation med en varm och förlåtande
humor.

Teaterpjäs och fotoutställning
Slutligen, den 26 april fanns i DN en an-
mälan av en teaterpjäs och i SvD samma
dag en av en fotoutställning, som båda
handlade om döende kvinnor. Mattias
Anderssons pjäs »Utanför mitt fönster«
är en tragedi med ett ungt par som hu-
vudpersoner, »de har aldrig haft något
liv«, och det de har faller sönder. Josefin
arbetar på långvården och har hand om
85-åriga och sinnesförvirrade Ester,
som förgäves från sin sjuksäng ropar ut
sin ångest. 

»Kameran blev ett filter mot sorgen«
är rubriken på anmälan av den utställ-
ning på Göteborgs konstmuseum, där
fotografen Yngve Baum visar de bilder
han tagit av sin mor under hennes sista år
på servicehemmet. Hon gav sitt tillstånd
till fotograferingen men krävde att sonen
inte skulle visa bilderna för henne! Den
sista bilden visar modern i sjukhusets
visningsrum med fotografen själv i bak-
grunden, stillsamt betraktande den döda
modern på båren. Bilderna finns också i
boken »Mamma har gått bort«.

Uttryck för frustration inför äldrevården
Detta är inte recensioner i vanlig me-
ning. Mitt budskap är att de anhörigas ar-
bete med dementa eller på annat sätt sju-
ka åldringar skapar så stora problem
och sådana frustrationer att de behöver

avledas och att det kan ske på många
sätt, i bokform, som teater eller som fo-
toutställning. Annina Rabe skrev i SvD
om ett par av de nämnda böckerna under
rubriken: »När en förälder dör blir vi alla
storögda barn« – men de storögda bar-
nen har dessförinnan oftast fått utkämpa
en lång och tung kamp mot byråkratiska
och underdimensionerade organisatio-
ner inom  äldrevården! •

Skakande interiörer
från äldrevården 
Anna Bäsén. Vem ska ta hand om min mam-
ma? Min dagbok inifrån äldrevården. 244 si-
dor. Stockholm: Bokförlaget DN; 2004. ISBN
91-7588-520-4.

Recensent: Jan Halldin, med dr, leg läkare
(pensionerad överläkare, socialmedicin)
Stockholm.

❙ ❙ »... fallskador, döende som lämnas
ensamma, bristfällig dokumentation,
liggsår på grund av ett långt sängliggan-
de, 17 timmars nattfasta, undernäring,
gamla som måste ligga i sängen hela da-
gen på grund av personalbrist, gamla
som inte fått duscha på tre veckor, ovår-
dade äldre med flottigt hår och skitiga
naglar, inlåsta ensamma dementa, tänder
som inte borstas på veckor och, så klart,
den totala tristessen …« 

Citatet är hämtat ur boken »Vem ska
ta hand om mamma? Min dagbok inifrån
äldrevården«, skriven av journalisten
och undersköterskan Anna Bäsén, som
sommaren 2003 wallraffade på fyra oli-
ka arbetsplatser – en geriatrisk sjukhus-
avdelning, två äldreboenden samt hem-
sjukvården – inom äldrevården i Sveri-
ge. Bäsén avslöjar en rad oacceptabla
missförhållanden bl a på äldreboendet
Fridbohemmet (fingerat namn). 

Dagboksform
Boken är skriven i dagboksform, där
varje arbetsplats avhandlas i ett kapitel.
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Kapitlen är indelade i olika avsnitt, of-
tast ett för varje dag. Vissa avsnitt be-
står dock av intervjuer med anhöriga el-
ler med personer som arbetar/forskar
inom äldrevården eller på annat sätt
verkar för de äldre. Det finns också vär-
defulla faktatexter om äldre och äldre-
vård. 

I bokens förord berättar Bäsén om
sin 70-åriga mamma, som bl a har haft
diabetes sedan drygt 50 år. Ingen vård-
givare har helhetsansvaret för mam-
man, varför dottern känner sig frustre-
rad och hjälplös och får ringa och faxa
till olika vårdgivare om mediciner som
glömts bort och remisser som slarvats
bort.

Intressanta fakta
Mellan 2005 och 2020 kommer antalet
65-åringar eller äldre i Sverige att öka
från 1,5 miljon till 2 miljoner medan an-
talet förvärvsaktiva under 65 år kommer
att minska. Idag finns 140 000 demens-
sjuka, om 30 år beräknas antalet ha ökat
med 50 procent. Omsorgen om de de-
menssjuka står för hälften av samhällets
kostnader för äldrevården. 

Antalet äldre i Sverige som får vård
av privata vårdgivare har mer än dub-
blerats under 1990-talet. Var tionde
hjälpbehövande åldring får idag hjälp
av en privat vårdgivare. Någon generell
kvalitetsskillnad har inte kunnat visas
mellan privat och offentlig äldrevård
enligt de mindre utredningsansatser
som gjorts.

Äldreboendet ett lotteri
Det framkommer att det är ett lotteri om
en åldring hamnar på ett välfungeran-
de äldreboende eller inte – ett bra sjuk-
hem kan ligga intill ett dåligt. De flesta 
åldringar får inte välja utan anvisas en
plats.

Ålderdomshemmet Närlahemmet
(fingerat namn), som är privat och drivs
av en kristen stiftelse, var ett av de stäl-
len som Bäsén arbetade på. Hon tyckte
om detta hem. Där fanns utrymme för
egna vanor och personalen var vänlig,
både mot de gamla och mot varandra. 

På det tidigare nämnda Fridbohem-
met rådde helt andra förhållanden.
Hemmet ägs av den vinstdrivande åld-
ringsvårdsjätten God Äldrevård AB
(fingerat namn), som nästa år skall
börsintroduceras. Därför måste det spa-
ras extra mycket, så att fina resultat kan
visas upp och aktiekursen kan gå upp.
Av skildringen framkommer att det är
de hårda sparkraven och de ekonomis-
ka målen som står i främsta rummet.
Alla anställda tycker att det är alldeles
för lite personal och att man inte hinner
ge god vård. Allt fler blir sjukskrivna
för arbetsrelaterade skador medan

andra slutar innan de »knäcks«. Ingen
vikarierande personal tas in när någon
ringer sig sjuk. 

Forskare instämmer i kritiken
Är det nu så illa som Bäsén beskriver?
Ja, hennes egna upplevelser får stöd av
forskare som hon intervjuar. Professorn
i geriatrik i Umeå Yngve Gustafsson
anger bl a utifrån en undersökning av
600 äldre i Västerbotten att gamla sväl-
ter, att varannan åldring som visade
tecken på demens inte utretts för detta,
att mer än var fjärde åldring var depri-
merad, att äldre över- eller felmedici-
neras, att 1 000 gamla dör och 41 000
sjukhusvårdas varje år efter fallolyck-
or, att demenssjuka vanvårdas i akut-
sjukvården, att dementa spärras in och
sätts fast på livstid – utan någon kon-
troll från utomstående. Dementa är full-
ständigt rättslösa, enligt Gustafsson,
som också anger att när man på 1990-
talet började spara på den förebyggan-
de fotvården fördubblades antalet am-
putationer. 

Hur reagerar då vårdpersonalen på
det som sker i äldrevården? Av boken
framgår att detta varierar mellan olika
vårdarbetare och arbetsplatser. De flesta
vårdarbetare försöker trots det som hän-
der visa empati och omtanke medan någ-
ra, som en form av överlevnadsstrategi,
väljer att inte bry sig om vad som sker el-
ler ännu värre kan visa ett slags cynism
mot de gamla. 

Vårdpersonalen vågar inte klaga
Det som gör mig nästan mest upprörd är
vårdpersonalens tystnad om denna van-
vård av äldre. En orsak är sannolikt att
personalen inte vågar anmäla på grund
av rädsla för konsekvenser. Det sägs
bland annat i avtalet mellan Kommunal
och God Äldrevård AB att »Förhållan-
det mellan arbetsgivare och anställd
grundar sig på ömsesidig lojalitet och
ömsesidigt förtroende«.

Jag känner igen dessa tongångar från
ledningen på det sjukvårdsområde som
jag arbetade inom i mitten på 1990-talet.
Man införde där dokument rörande in-
formations- och chefspolicy med texter i
strid med den grundlagsskyddade ytt-
randefriheten. 

En slutsats jag drar av boken är att
konkurrensutsättning med privatisering
av äldrevård och även av annan vård för
utsatta grupper, såsom vård för missbru-
kare och psykiskt sjuka, inte längre bör
tillåtas i Sverige. 

Något måste göras omgående!
Vid läsningen hade jag först en känsla av
att allt som stod i boken inte kunde vara
sant. Jag har nu insett att det går inte att
väja för den sanning som Anna Bäsén så

rakt på sak tar fram i sin bok. Denna van-
vård med upprepade kränkningar av för-
svarslösa gamla talar sitt tydliga språk
om att välfärden för grupper av äldre
människor idag inte längre existerar i
Sverige. Något måste omgående göras,
speciellt med tanke på den kommande
äldreexplosionen. 

Viktig bok för läkare och politiker
Jag uppmanar läkare och andra vårdar-
betare samt sjukvårdsadministratörer
och politiker att skyndsamt läsa och ta
till sig budskapen i denna väsentliga
bok. •
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