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Vad ska vi göra med våra gamla föräldrar?
Plötsligt var det min tur. Bistånds
bedömare, hemtjänst, distrikts
sköterska och grannar blev mina
viktigaste telefonnummer. Mamma
Elda, 88, klarar sig inte längre själv.
Jag hade hamnat i gruppen ”sand
wichkvinnor”, vi som kläms mellan
krav från gamla föräldrar och bar
nens frågor om hjälp med barnbarn.
Sedan finns det ju dessutom ett jobb
som ska skötas.
Och vad gör samhället. Faktiskt
väldigt mycket. Men allt kan inte
överlåtas till andra. Faktum är att
alltfler kan tänka sig att flytta hem
sina gamla föräldrar.
Våra gamla är en tickande bomb,
många fler än förr, och Sverige har
inte längre några ålderdomshem. Vi
har servicehem, trygghetsboende och
när de är dementa eller absolut inte
klarar sig hemma, kan vi trycka in
dem på ett omsorgsboende. I vissa
kommuner är kön monstruöst lång.
Lena Katarina Swanberg och Gunilla
Boëthius berättar här hur det var när
deras föräldrar blev gamla.
Jag tror att många kommer att
k änna igen sig.

PS. Vad gör politikerna? Ändå en hel
del. Alltfler höjda röster om situatio
nen för de gamla gör att de helt
enkelt måste. Och när vi, jätte
proppen Orvar, blir riktigt gamla
– hur ska det då gå? Dags att tänka
på det redan nu. Annars formar vi
nya demonstrationståg!
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Gunilla Boëthius:

Lena Katarina Swanberg:

Tillbaka där man började: hjälplös som en bebis,
är det ödet som måste drabba oss som äldre?
Gunilla Boëthius tycker att åldrandet en dag
kastade sig över hennes föräldrar med
stormstyrka.

Vem hinner klappa vänligt på en rynkig
kind? När man mer än sjukhus behöver säll
skap och mänsklig närhet. Här berättar Lena
Katarina Swanberg om sin mammas sista
tid, år då ”allt var hemskt”, men år som
till slut blev värdiga tack vare äldrevår
den: en makalöst tålig yrkeskår med
väldigt snälla händer.

Lena Katarina
besökte stän
digt mamma
Wera under
åren då mam
man var sjuk.

l En av de alldeles för många gånger
när jag hittade min gamla mamma
liggande på golvet hemma i villan som
hon absolut vägrade att flytta ifrån,
råkade hemtjänstens Birgitta komma
strax efteråt. Mamma satt vid det
laget vid köksbordet och drack kaffe.
Nöjd och belåten, ätande en god bulle,
med ny bula i pannan samt nytvättad i
håret sedan jag hade baxat upp henne
till övervåningen och duschat ur allt
blod.
Själv höll jag på att moppa rent
köksgolvet från ännu mer mammablod.
Allt var hemskt. Jag moppade och grät.
Den kära Birgitta från Tornedalen,
henne glömmer jag aldrig, en klippa
från den oundgängliga hemtjänsten i
många, tuffa år, räckte fram en bit
hushållspapper. Samt sa nytert:
– Gråt inte. Det kommer bli mycket
värre.
Och nej, det var inte tal om att
larma ambulans. Somligt lär man
sig avstå ifrån. För sin mammas
skull. För sin egen skull. Efter ett
antal meningslösa, utmattande utflyk-
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ter tur och retur till akuten, skrev jag
en lapp och satte på kylskåpet till den
välsignade hemtjänstens pålitliga
människor med rötter i hur många
religioner, kulturer och mer eller
mindre avlägsna länder som helst:
”Blir ni oroliga för Wera, ring mig
först!! INTE AMBULANSEN!!”
Jag besökte min mamma i stort sett
varje dag under de där åren. Jag hade
jouren. Jämt. Och det var inte alls det
att jag missunnade min mamma
läkarvård. Men ramlade hon omkull,
vilket hon gjorde rätt ofta, eller fick
hon en av sina tia-attacker (övergående
blodpropp i hjärnan), vilket också
hände regelbundet, eller stoppade hon
in sina fötter i ugnen för att värma
dem, vilket skedde beklämmande ofta
tills vi stängde av ugnen för gott – så
var det normalt sett inte fåfäng väntan
på en överfull akut som hon behövde.
Smärta bekom henne inte. Den delen
av hjärnan fungerade inte så bra. Det
som behövdes var mänsklig närhet.
Ljummet vatten, mjuka tvättlappar,
plåster ibland och rena kläder som inte
satt åt. Samt sällskap. Kaffe och bulle.
Någon som kramade om henne och höll
hennes lilla urgamla hand medan hon
deklamerade Viktor Rydbergs ”Tomten”.
Hemtjänstens folk var rent guld.
Dagverksamheten var rent guld. Personalen på demensboendet där mamma
bodde de sista åren, tills hon dog vid
96 års ålder, var också rent guld.
Därför står jag inte ut med att
några få rötägg i äldrevården
tillåts dominera bilden av en
makalöst tålig yrkeskår med
forts på
sidan 52
väldigt snälla händer.
Nr 15 2011

Gunnilas
mamma Brita
och pappa
Carl Gustaf
var länge
pigga och
lyckliga.

l En morgon för tio år sedan ringde
min då 85-åriga pappa i full förtvivlan.
Han hade inte sovit en blund på hela
natten, för han behövde hela tiden gå
upp och kissa.
– Jag orkar inte, jag håller på att
bryta samman, jag tror jag måste tas
in på mentalsjukhus, sa han med sin
välartikulerade röst.
Jag blev alldeles kall. Var detta min
sakliga, kloka pappa som i alla år varit
familjens ankare och en auktoritet i
samhället? Visst var han gammal och
visst hade han krämpor, men att en så
förnuftsstyrd person plötsligt förvandlades till ett förtvivlat litet barn var
skrämmande och oväntat. Han var inte
det minsta dement, vilket däremot min
mamma började bli. När jag några
timmar senare kom till mina föräldrars lägenhet mötte hon mig i tamburen med orden:
– Synd att du kom just när jag måste
gå!
– Vart ska du ta vägen?
– Hem till mor och far.
– De är ju döda sedan 50 år.
– Inte alls. De bor där borta, hej då,
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nu går jag!
– Vi kan väl dricka kaffe först,
sa jag och klämde ner mamma på
en stol.
Bakom oss stod pappa, likblek,
och lyssnade – vad han nu hörde
– både hans och mammas hörapparater var borttappade eller
batterilösa. Pappa bar en trasig
morgonrock, det för långa håret
hängde i testar i nacken, han luktade en aning urin. Min pappa
som alltid varit prydligheten
själv!
Mina föräldrars lyckliga,
stadiga äktenskap höll på att
bryta samman i något som började likna misär. Det var hemskt
att bevittna. I många år hade deras
sätt att åldras framstått som i det
närmaste idealiskt. De hade det fint
tillsammans, delade många intressen,
läste, promenerade, umgicks med

överallt, kunde inte längre laga
mat, slarvade bort pengar och slu
tade ringa sina barn. Det blev plöts
ligt så tyst. Pappa var fortfarande
frisk och kristallklar i huvudet,
men när hon förändrades tappade
han fotfästet. Alla deras vänkontak
ter dog ut. Pappa var inte längre
den självklara auktoriteten – han
påminde mer om en liten förskrämd
pojke. Han gick inte utanför dörren,
ringde i panik för minsta småsak
och stack iväg mitt i natten med
mamma till sjukhusakuten. Det låg
gamla chokladbitar i byrålådorna,
hemmet luktade instängt. Det var
dags att göra något – men vad?
Den här situationen är knappast
unik. Nästan alla mina jämnåriga har
erfarenheter som mer eller mindre
påminner om detta. Om de inte är mitt
uppe i det hela. En nittioårig energisk
gammal dam kör stenhårt med sin

”Förr en självklar auktoritet,
nu påminde pappa om en
förskrämd pojke”
vänner, barn och barnbarn. Mamma
var socialt engagerad, pappa hade
länge kvar vissa arbetsuppgifter från
sitt gamla jobb. Mina barn älskade att
komma dit och träffa mormor och
morfar som gav dem hur mycket kärlek
och uppmärksamhet som helst. Men
plötsligt förändrades allt. När de
uppnått mitten av åttioårsåldern
var det som om åldrandet kastade
sig över dem med stormstyrka.
Mamma blev dement och fick dia
gnosen alzheimer. Hon gick vilse
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sextiofemåriga dotter, ringer ständigt
och ber om hjälp: kan du hämta en
kartong ur källaren, köpa frimärken,
spika upp tavlan i sovrummet och så
vidare. Dottern som just gått i pension
längtar tillbaka till tystnaden och
lugnet i arbetslivet. Varje gång telefonen ringer börjar hon nästan må illa.
Att hon gång på gång tar upp detta
med sin mamma har inte den minsta
effekt. Och alla diskussioner om
hemtjänst avfärdar mamman indigforts på
sidan 53
nerat: jag klarar mig minsann själv!
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Relationer M
Det har alla rätt till

• Alla har lagstadgad rätt till den
omsorg och vård som behövs.
Stödet ser olika ut beroende på
vilka behov man har och det
kan vara allt från hemtjänst till
omsorg dygnet runt.
• Det är kommunens socialnämnd som har ansvaret för
äldreomsorgen. För det mesta
finns det en äldre- och handikappenhet i kommunen. Vanligtvis är det en tjänsteman,
som brukar kallas biståndshandläggare eller biståndsbedömare, som beslutar om man
har rätt till stöd och i så fall i
vilken form.

Bok
hjälper
dig välja

Ibland behöver
man tips och
råd när man
ska välja
äldreomsorg åt
sina närstående. Då är boken Så väljer du
rätt äldreomsorg – en guide för
äldre och anhöriga av Anna Bidö
och Claes Björck en enkel och
matnyttig vägledare. Köp den på
gothiaforlag.se

Snart kan du guidas
rätt på webben
Nya webbplatsen Seniorval.se
öppnar inom kort. Webbplatsen
ska bli Sveriges första
heltäckande sök- och
informationstjänst kring
äldreomsorg. Målet är att
underlätta ett aktivt val för
slutkunden och erbjuda en
effektiv kommunikationskanal
för verksamheter. De vill ge både
information och inspiration.

Vi blir allt äldre

• I dag lever en svensk nästan 30
år längre än för 100 år sedan.
• Medellivslängden är 83,2 år för
kvinnor, 79,1 för män.
• 18 % av Sveriges befolkning är
över 65 år.
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Relationer M
forts Lena Katarina Swanberg:

forts Gunilla Boëthius:

Hemtjänstens folk orkade när jag själv
kroknade. Jag kunde till exempel bli
nästan galen när jag måste lyssna till
”Midvinternattens köld är hård/stjärnorna gnistra och glimma…”, alla verserna. Just vid ”Tomten” gick verkligen
gränsen, jag blev helt vansinnig, men
mamma gick inte att stoppa. Deklamerandet var förödmjukande för oss båda,
eftersom jag betedde mig som en barnunge och mamma också. Hon kunde ju
utantill och det ville hon minsann visa!
Hur många gånger som helst! Samma
när min mamma för miljonte gången
drog namnen på varenda vattendroppe
som passerat genom Lilla Lulevattnets
sjösystem, jag kunde få hjärtklappning
och önska att hon var död.
Låter inte klokt, jag vet. Men så var
det. Mycket länge tvingade jag mig att
orka väldigt mycket. Någonstans brister det.
Men hemtjänstens folk log mot min
mamma och sa att hon var duktig när
hon läste sina verser, det tyckte hon om.
Birgitta och hennes kolleger tyckte att
min mamma var ett lustigt litet kraftpaket, så de gav henne sådana kramar
som jag själv var snål med, eftersom jag
hade fullt sjå med att stå ut. Efter åren
med mamma och hemtjänsten tror
jag faktiskt att en vårdande talang
är något medfött hos somliga. Unge
fär som att en del har perfekt gehör
och andra inte, även om de flesta för
all del sjunger ändå.
Biståndshandläggaren Anna tilldelade mamma fem–sex besök per dygn i

En mamma ringer varje dag sin
dotter och berättar sorgset om hur
ensam hon är. De talas vid en halvtimme, tio minuter går, sedan ringer
mamman på nytt och har glömt bort
deras samtal nyss. Hon påstår att
hemtjänst inte kommer, dottern ringer
hemtjänst som nyss varit där. Det är
smärtsamt och oväntat att se dessa
nya, okända sidor hos de föräldrar man
trodde sig känna utan och innan. Vad
är det som händer i deras hjärnor?
Måste det bli så här? Föräldrar blir
misstänksamma, rädda och vågar inte
gå ut. En prästfru som blivit änka
började plötsligt svära och vräka ur sig
könsord. Barnen kunde inte fatta vad
som skedde med deras milda, snälla
mamma. Kanske fanns det en frihet i
detta, allt hon hållit tillbaka i hela sitt
liv gav demensen fritt utlopp. På en
julfest på ett demensboende där jag var
med påminde patienterna mest om en
skock högljudda fågelungar, medan
personalen sprang kors och tvärs för
att serva dem. Finns det en lättnad i
demensen också? Att efter ett helt
långt liv av kamp och plikter, bara ge
efter…
Men för oss som är deras barn
känns förändringen sorglig och
skrämmande. Vi har varit så totalt
oförberedda på detta. Kanske är
åldrande och senilitet något så
tabubelagt i vår kultur att vi hål
ler det ifrån oss så länge det bara
går. Tills vi står där med våra
gamla föräldrar och känner både
kärlek och vrede, ömhet och besvi
kelse. Borde vi ta hand om dem,
låta dem flytta hem till oss barn
när de inte längre klarar sig? De
tog ju en gång hand om oss när vi
var små. Men det är skillnad, de
hjälpte oss ut i livet, stödde oss på
vår väg att bli vuxna, självständiga
individer. De går däremot bara
bakåt, blir sämre och mer vårdkrä
vande för var dag som går. Våra liv
är inte inrättade för att ta hand om
dem. Vi är upptagna kvinnor mitt i
livet, har jobb, egna barn, vänner
och intressen. Det går bara inte.
Det var jobbigt att tvingas bestämma
över sin gamla mamma och pappa: Nu
tar du emot hemtjänst vare sig du vill
eller inte! Det fanns inga alternativ
när misären bredde ut sig i föräldrahemmet. Men nästa steg var ännu

Och till slut låg mamma alltså på
sjukhus. Ingenting var egentligen
särdeles värre än nyss, men då sa jag
och mina syskon, att nu räcker det. Den
här envisa lilla gumtotten begriper
inte längre sitt eget bästa, vår mamma
måste ha plats på ett demensboende
och få tillsyn dygnet runt, vi klarar
henne inte längre, det här är bara inte
klokt.
Det finns åldersdementa som blir
elaka och nyps och skriker otidigheter
bittida och sent. Men min mamma var
så nöjd, så nöjd. Maten var så god, så
god. Alla var så snälla, så snälla. Och
hemtjänstens Birgitta ersattes nu av
demensboendets lika strålande tålmodiga Teresa.
Jag besökte mamma nästan lika ofta
som förut, och detta är en annan sak
som gör mig rasande: Vuxna som
sitter på anhörigmöten och gnäller
på gammelvården men som aldrig
hälsar på. Det rådde ingen trängsel
av söner och döttrar i korridorerna
på demensboendet, försiktigt
uttryckt.
Fast de kanske inte orkar. Det var
tungt att se min ordentliga mamma
njuta ohejdat av att kissa på sig. När
hon slet av sig kläderna för att sola
naken vid matbordet, var jag inte heller
önskvärt lättsam i tonen. Det blev
bättre när jag också släppte taget om
verkligheten och höll med om att vi
hörde fjällbäckar porla, att solen sken
fast det regnade samt gladdes åt att
längesedan döda släktingar och vänner

”Jag betedde mig som en
barnunge och mamma också”
många herrans år, det vill säga maximal hemtjänstdos i Stockholm, innan
mamma faktiskt måste till sjukhus
med ambulans. Det var min bror som
hittade henne den sista och avgörande
gången, inte jag. Mammas hus var fullt
av trappor. Hur hon tog sig upp och ner
utan att ramla vareviga gång var en
gåta, eftersom hennes höfter var så
utslitna att ryggen bildade rät vinkel
mot benen när hon stod upp. Och de
gånger hon bröt sig när hon föll, slet
hon av gipset och gömde det bakom
soffan.

52

var pin friska och hade det bra.
Svindel grep mig ibland, men herregud, till slut har man faktiskt gråtit
klart. Två av de fantastiska männi
skorna från demensboendet kom till
mammas begravning och var med på
lunchen efteråt, jag glömmer det aldrig.
Och jag står bara inte ut med dem
som klagar på hemtjänstens folk
eller på dem som vårdar mer eller
mindre förvirrade gamla dygnet
runt. Inte minst därför att de förutom
allt annat även hinner klappa vänligt
på rynkig kind. l
Nr 15 2011
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värre – att försöka få in dem på ett
boende när de till varje pris ville bo
kvar hemma. Hade jag verkligen rätt
till det? Att slita hjärtat ur kroppen på
dem?
Själv minns jag hur plågsamt det
var att se mina föräldrar bli mer
och mer hjälplösa medan hemmet
förföll. Hemtjänsten gjorde en stor
insats, men det var inte nog. Mam
mas förvirring och ångest ökade,

Så utmattad var han. Men när min
bror dök upp och pappa försökte få
mamma att överlämna pistolen hade
hon glömt alltihop.
– Vilken pistol? undrade hon.
En vecka senare ramlade pappa ur
sängen och bröt lårbenshalsen. Mamma fick direkt plats på ett äldreboende.
Sedan följde en tung tid när pappa
tynade bort på sjukhuset, medan mamma gång på gång rymde från äldrebo-

”När jag tog henne
därifrån kände jag mig
som en bödel”
pappa höll på att slita ut sig för
hennes skull. Hon förbjöd honom att
se på tv och vägrade gå på den
dagliga verksamhet vi med möda
ordnat fram. Pappa magrade oro
väckande, snart såg man dödskallen
under ansiktshuden. Han orkade
inte längre ta sig från köket till
vardagsrummet utan att vila i hal
len. Men alla försök att få in mam
ma på ett demensboende stoppade
han i sista stund. Jag anade att en
katastrof förr eller senare skulle
inträffa.
En augustikväll när jag befann mig
med min familj på Öland ringde pappa
och sa:
– Din mamma säger att hon tänker
skjuta sig inom fyra timmar.
– Hon har väl ingen pistol?
– Hon säger att hon har en pistol
med fyra patroner.
Hade mamma det? Jag mindes att
hon en gång sagt att hon fått en pistol
då hon varit lotta vid fronten under
kriget i Finland. Hade hon kvar den? I
mina öron lät hennes hot galet och
överdrivet, men pappa tog det på fullaste allvar.
– Jag har kallat hit din bror som
vittne, förklarade han.
– Om hon inte ger mig pistolen kommer jag att ringa polisen.
– Behövs det? undrade jag försiktigt.
– Jag tänker INTE få skulden om
hon skjuter sig, utbrast pappa.
Jag insåg att han var mer orolig för
skuldfrågan än om hon dog eller inte.
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endet. En gång hittade jag henne
hemma i deras lägenhet. Hon satt på
en stol i köket och vägrade gå därifrån.
– Har jag inte rätt att bo här hemma
i mitt eget hem? sa hon upprört när jag
ville föra henne tillbaka.
– Du klarar dig inte ensam, du är ju
dement, försökte jag.
– Om jag bara har mjölk i kylskåpet
och en bit bröd ska det nog gå, sa hon
lugnt.
Just då tyckte jag att hon hade
rätt. Vem var jag att driva bort
henne ur hennes eget hem? När jag
tog henne därifrån kände jag mig
som en bödel.
En månad senare dog pappa.
Strax efteråt började mamma finna
sig till rätta på äldreboendet. Bland
de dementa visste ingen vilka saker
som tillhörde den ena eller den
andra, allt blandades ihop i sann
anarkistisk anda. Ett år senare dog
även mamma. Det är det enda man
med säkerhet kan veta om sina
gamla föräldrar. Rätt som det är
finns de inte längre.
När jag röjde upp i mina föräldrars
lägenhet hittade jag en pistol på en
hylla i mammas garderob. Jag blev
alldeles kall. Den måste alltid ha
funnits där, under hela min uppväxt.
Var den laddad? Försiktigt lade jag den
i en plastkasse och åkte till polisen,
som avskrev ärendet för olaga vapeninnehav. Ägaren var ju död. Det var
slutpunkten i mina föräldrars äktenskapsdrama. l
vänd
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Relationer M
Vi jobbar bara till 63

De flesta siktar på att jobba till
pension, eller längre. Men i verkligheten ser det inte så ut, visar en
undersökning från DN/Synovate.
• 75 procent i arbetsför ålder tror
att de orkar jobba tills de fyller
65 år. I praktiken arbetar färre
än varannan 64-åring. Den
genomsnittliga pensionsåldern
är 63 år.
• Bland LO:s medlemmar tror 27
procent att de inte orkar jobba
till 65-årsdagen. Bland Kommunals medlemmar som arbetar i
kommuner och landsting är
färre än tio procent över 60 år.

Ny bok: När Amelia
behöver hemtjänst
Vanvård, skenande
kostnader och oro för
hur det ska bli. Hur
skapas framtidens
omsorgspolitik? Samhällsdebattören Edvard
Unsgaard har intervjuat
kända tyckare som Carl
Jan Granqvist, Henning Mankell
– och M:s egen Amelia Adamo
– om hur framtidens äldreomsorg
ska se ut. Boken heter När Amelia
behöver hemtjänst och du köper
den på timbrobokhandel.se

Ja till generations
boende
Det har väckts alltmer kritik mot
äldrevården i landet. Nu visar en
ny undersökning från Vi i Villa att
nästan fyra av tio villaägare kan
tänka sig att låta mamma och
pappa flytta in när föräldrarna
blir gamla och behöver hjälp.
Skulle du låta dina föräldrar eller
svärföräldrar flytta in hos dig när
de blir gamla och behöver hjälp?
1. Ja, mina föräldrar

35 %
2. Ja, mina svärföräldrar

17 %
3. Nej

62 %
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”Äldre förändras inte”
Vi frågade forskaren Marie Ernsth Bravell: Måste det vara så här?
Av Gunilla Boëthius
l Märkligt nog talas och
skrivs det väldigt lite om
dessa svårlösta konflikter. Medan barnuppfost
ran och besvärliga tonåringar ständigt är på
tapeten så härskar den
stora tystnaden när det
gäller de gamla och hur vi ska handskas
med dem. Kanske börjar det dock komma
en förändring. I höst har en utmärkt och
lättläst antologi kommit ut: Äldre och
åldrande (Gothia förlag). Redaktör är
Marie Ernsth Bravell som också skrivit
flera kapitel. Hon var sjuksköterskan
som började forska om åldrande och blev
universitetslektor vid Institutet för
gerontologi i Jönköping. Boken ger en
mångsidig och närmast positiv bild av
hur det är att bli gammal. Men vad
händer när vi blir riktigt gamla, när det
brutala åldrandet sätter in, hur ofta
förändras personligheten? Jag ringer upp

att äldre människor ofta slutar gå ut.
Men många hittar strategier för att
bemästra sina svårigheter.

Vad händer rent biologiskt när
vi blir gamla?

– Kroppens alla organ blir skörare.
Cellerna blir sämre på att förnya sig, vi
blir mer mottagliga för sjukdomar. En
vanlig förkylning eller influensa kan få
förödande konsekvenser, vi har inte
längre någon reservkapacitet. Riktigt
gamla människor får också flest läkemedelsbiverkningar – vilket är paradoxalt
eftersom det är de som äter mest medicin.

Är ensamheten ett problem?

– Nej, undersökningar visar att gamla
inte är mer ensamma än folk i andra
åldrar. De flesta uppger också att de mår
bra och är nöjda med sina liv, faktiskt
nöjdare än yngre personer. Men ju äldre
man blir desto större är risken att vänner dör eller drabbas av olika sjukdomar,

”De flesta gamla är faktiskt
mer nöjda än yngre”
Marie Ernsth Bravell och frågar. Hon
förklarar oväntat att personligheten
INTE förändras nämnvärt med stigande
ålder, inte om åldrandet går normalt. De
förändringar som sker händer i så fall i
riktigt höga åldrar och då ofta till det
bättre – äldre personer verkar bli socialt
smidigare.
– Däremot förändras man om man får
en sjukdom som demens till exempel,
vilket drabbar minst hälften av de riktigt
gamla, förtydligar Marie Ernsth Bravell.
– Depression kan ge liknande symptom. För övrigt ökar vår vishet och
livserfarenhet ju äldre vi blir. Fast vi
blir långsammare, därför måste man ge
äldre människor mera tid.

Gör vi det?

– Inte alls. Allt ska gå så fort, vi står
inte ens ut med att datorns uppkoppling
går långsamt. Då är det inte lätt att vara
gammal och ge sig ut i snöslasket med
rollator, försöka ta sig upp på en buss,
leta fram plånboken ur väskan och betala, sedan försiktigt gå av, medan medpassagerarnas illa dolda irritation sticker en i ryggen. Inte särskilt förvånande
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till exempel demens. Nätverket krymper.
Har man inga vänner kvar är det tufft.
Barn och barnbarn är inte samma sak
som vänner i ens egen ålder.
Men vad gör vi barn när våra gamla
föräldrar vägrar flytta till äldreboende
fast vi ser att de behöver det? Marie
Ernsth Bravell är väl insatt i denna
konflikt, men kan inte ge någon enkel
lösning. Barnen vill att mamma ska ha
det bra och oroar sig mer och mer för vad
som kan hända när hon är ensam. Hemtjänst kommer
dock bara någon
gång om dagen.
Men mammas
integritet och
vilja måste också
respekteras. Vad
som gäller är de
lagar vi har som
beskriver vilka
behov ens förälder måste ha
för att få plats på
ett äldreboende,
menar hon. l
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