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FORORD
Af Søren Ryge Petersen

Anders og Julius. Evald. Bette Anna, Edith og Valborg. Mads og Tove,
Ketty og Jens Børre, Kristian og Ruth. Jeg kunne blive ved med at remse navne
op, og det er ikke personerne i denne bog, men et lille udpluk af de mange,
som jeg har skrevet om og lavet fjernsyn med igennem de sidste snart mange
år.
Når jeg har gjort det, har det altid betydet tæt kontakt, for ellers kan
man ikke lave et ordentligt TV-program. Jeg har besøgt de pågældende adskillige gange, oftest i halve og hele dage, og det har altid været en stor oplevelse.
De har jo været glade for at få besøg. De har også syntes, at det var spændende at lave fjernsyn, men det vigtigste har altid været, at jeg og fotografen
har været der og snakket og hygget. At vi næsten er blevet venner. At det har
medført julekort og invitationer til runde fødselsdage. Og begravelser.
Denne bog indeholder en række eksempler på, at man har besøgt
mennesker, der trængte til hjælp. Når jeg har lavet fjernsyn, har jeg haft et
helt andet udgangspunkt, nemlig at lave et portræt af nogle helt almindelige
mennesker, der har en god historie at fortælle. Menneskene i denne bog har
problemer, der ofte er så store, at de fylder alting. Menneskene i mine programmer har sikkert også problemer, men det er ikke dem, der fokuseres på,
for jeg vil vise den positive side af livet og dagligdagen.
Alligevel er der ét punkt, der er fælles. Ensomheden – eller angsten
for den. Den er mere eller mindre udtalt, men altid til stede. Og jeg er ikke et
øjeblik i tvivl om, at forebyggelse af ensomhed er den måske vigtigste faktor af
alle, når det handler om omsorgen for vore ældre og svage. Samtidig er det en
faktor, som vi i vort rige, moderne og fredelige land ikke kan måle og veje og
indregne i budgetter og finanslove.
Der findes kun ét middel: Det regelmæssige samvær med andre mennesker. Rigtige, levende mennesker, der ikke kommer af pligt, eller fordi de er
på arbejde. Mennesker, der har tid til at snakke og lytte og drikke kaffe. Hver
uge, resten af livet.
Der er så mange, der ikke har familie, venner og naboer, som kan
opfylde dette behov. Denne bog er et stærkt vidnesbyrd om, at de kan hjælpes
alligevel.
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Samarbejde
Hans og Inger er et ældre ægtepar midt i firserne. De har tidligere
drevet en forretning i en mindre provinsby og bor stadigvæk i den lejlighed,
der ligger på 1. sal over forretningen. Hans er døv-blind blevet, men han kan
nogenlunde færdes rundt i hjemmet. Inger har ingen problemer med syn og
hørelse, men til gengæld er hun dårligt gående. Hun bruger rollator. Det er
stort set kun Inger, der kan kommunikere med Hans. Det er et problem, at de
bor på første sal, og Hans skal have hjælp for at komme udenfor hjemmet.
Hans har i flere år haft en cctv skærm, som gør det muligt for ham at
læse breve m.v. Megen kommunikation mellem ham og hjemmehjælper, sygeplejerske og forebyggende medarbejder foregår derfor skriftligt. Det er klart,
at der let kan opstå problemer og misforståelser, og da Inger har et nødkald
bruger hun ofte dette, når hun føler at problemerne tårner sig op.
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Samarbejde...
Jeg har besøgt ægteparret flere gange og har blandt andet formidlet,
at der kom en døv-blinde konsulent på besøg. Konsulenten vurderede, at der
er behov for en kontaktperson, der kan bistå ægteparret med en række små
og store ting. Vi sender en ansøgning til kommunen om bevilling til en sådan
kontaktperson, og den bliver imødekommet. Både Hans og Inger ser frem til,
at der kan komme en person fast, som kan hjælpe dem. Det viser sig imidlertid vanskeligt at finde en person, der kan fungere som kontaktperson, så de
må i en længere periode klare sig med forskellige menneskers velvillige hjælp.
En hjælper med de indkøb, der ikke kan klares via indkøbsordningen, en
anden hjælper med at hæve penge i banken, og en tredje hjælper med at hente
medicinen til Inger. Hun har forskellige lidelser, som kræver medicin.
Ægteparret har i perioder også haft økonomiske problemer, men det
har været vanskeligt at trænge ind til dem og hjælpe, da Hans er meget lukket
omkring økonomien. Jeg drøfter sagen med gruppelederen i hjemmeplejen,
og vi bliver enige om, at der i en overgangsfase må tilknyttes en kontaktperson
fra hjemmeplejen til ægteparret. Da der i forvejen kommer en sygeplejerske i
hjemmet finder gruppelederen en sygeplejerske til opgaven, som kan påtage
sig begge funktioner. Det vigtige er at få stabiliseret situationen ved, at det er
en og samme person, der tager sig af de fleste opgaver, således at der bliver
opbygget tillid og tryghed. Det har ægteparret brug for.
Jeg får også mulighed for at arbejde med i forhold til ægteparret, og
der kommer en åbning i forhold til de økonomiske problemer, da det lykkes
at opklare problemer omkring ældrechecken, som har frustreret specielt Hans
temmelig meget.
Ved en tilfældighed mødte jeg en dag en tidligere kollega til Hans i
hjemmet. Han havde i nogen tid hjulpet med en række praktiske ting, og da vi
fik talt lidt om forholdene for Hans og Inger spurgte jeg ham direkte, om han
kunne tænke sig at blive kontaktperson for parret. Det drøftede vi så også med
Hans og Inger, og alle var enige om, at det ville være en god idé. Jeg tog kontakt til forvaltningen og til den sygeplejerske, der midlertidigt havde udført
opgaven, og der blev lavet en aftale med den tidligere kollega.
Tingene er nu faldet til ro, og ægteparret er meget glade for løsningen.
De har fået tryghed i dagligdagen, og for kommunen er gevinsten et mindre
ressourceforbrug.
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(lidt for almindelig)

En

historie

Første gang jeg fik kontakt med Marie, var da jeg tilbød hendes mand,
Johannes, et forebyggende hjemmebesøg. Johannes var blevet 75 år, og han
modtog hjælp til personlig pleje, men derudover klarede parret sig selv. Marie
var ikke særlig bekymret over mandens helbreds tilstand, og hun så ikke behov for yderligere hjælp.
Marie og Johannes har levet meget tæt på hinanden. Johannes havde
været vognmand, og Marie havde passet telefonen, så de havde mange timer
sammen hver dag. Der havde ikke været tid til ret mange sociale aktiviteter.
Parret har tre børn, som de ikke talte om ved det første besøg.
Johannes dør mindre end et halvt år efter mit besøg, og som det er sædvanlig
praksis tilbyder jeg at besøge Marie. Cirka 6 uger efter Johannes død besøger
jeg hende, og jeg bliver klar over, at der er noget galt, men jeg kan ikke rigtig
få klarlagt, hvad der er galt.
Marie er selvfølgelig meget ked af det. Hun har mistet den mand,
som hun har levet sammen med i mere end halvtreds år, så det er vel meget
naturligt, at hun er lidt trist. Dødsfaldet kom overraskende, hun havde ikke
set det komme. Lige nu har hun svært ved at at overskue hverdagen, hun kan
ikke finde strukturen, det kniber med appetitten og hun får ikke lavet noget
ordentlig mad.
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Marie fortæller mig, at hjemmeplejen ophørte med at komme, da
Johannes døde, og der er sådan set heller ingen grund til at de kommer. Hun
siger også, at hun desværre ikke ser noget til børnene. Da jeg skal sige farvel til
Marie, kan jeg mærke at hun egentlig gerne ville snakke videre, så vi aftaler, at
jeg kommer igen om et par uger.
Da jeg kommer igen er Marie faldet endnu længere ind i tristheden.
Hun føler sig ene og forladt. Hun ser ingen mennesker og kommer ikke udenfor en dør. Som jeg kan se det, har hun også tabt sig, selvom hun selv siger, at
hun spiser godt.
Da jeg gik Marie lidt nærmere på klingen for at høre, hvor børnene
var henne i denne situation, kommer det frem, at der er et temmelig anstrengt
familieforhold, hvilket Marie er ked af, og hun forventer ingen hjælp på nogen
måde fra den side. Hun fortæller mig ikke om årsagerne til det anstrengte
forhold. Jeg sørger for ikke at presse på for at få mere at vide, da jeg kan
mærke, at Marie ikke er klar til at fortælle mere. Jeg gør det, at jeg aftaler et
nyt besøg med hende efter et par uger.
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En lidt for almindelig historie

Ved det næste besøg virker Marie langt mere klar og langt mere snakkesaglig. Dette skyldes måske, at hun for nylig har modtaget et brev om, at
hendes datter er alvorlig syg af cancer. Datteren har været syg i længere tid, og
hun har nok ikke så lang tid at leve i. Datteren har tilkendegivet, at hun ikke
ønsker besøg af familien og heller ikke af sin mor. Det tager selvfølgelig hårdt
på Marie, ikke alene at datteren er ved at dø, men også at hun ikke ønsker
besøg af hende.
Ved et barnebarns mellemkomst lykkes det Marie at komme på besøg
hos datteren på hospice. Marie fortæller senere, at det var en god oplevelse,
selvom det er uforståeligt og svært at tage afsked med datteren. En uge efter
dør datteren, og Marie havde ingen forventninger om at komme med til begravelsen, da hun ikke længere kan finde ud af bustider og busruter. Da hun
selv syntes hun havde mulighed for at tage afsked med datteren på hospice var
hun ikke så ked af ikke at kunne komme til begravelsen.
Det var en hård og ubarmhjertig periode for Marie efter at Johannes
døde, og jeg tænkte at hun nu skulle have fred og ro til langsomt at komme
tilbage til livet.
Men det kneb gevaldigt med at komme i gang igen. Jeg besøgte Marie
forholdsvis hyppigt, og jeg konstaterede ret hurtigt, at hendes hukommelse
blev dårligere, hun var uden initiativ og manglede også tidsfornemmelse. Hun
kom kun meget sjældent ud, og hun fik heller ikke noget ordentligt at spise.
Vi aftalte derfor, at bestille mad fra kommunens fælleskøkken i en periode. På
den måde kommer der en hver eneste dag hos Marie.
Jeg prøvede også at få Marie til at besøge lægen og tale lidt med ham
om sit helbred, men det fik jeg ikke held med. Og jeg fik heller ikke held med
at prøve at få Marie til at deltage i forskellige aktivitetstilbud.
Marie så meget fjernsyn og hun virkede som om hun havde affundet
sig med sin situation og havde en nogenlunde dagligdag. Hun havde engang
imellem besøg af nabokonen, og det ene barnebarn kom også engang imellem.
Så en dag betroede hun mig, at der kom sigøjnere ud af fjernsynet.
På den ene siden vidste Marie godt, at dette var umuligt, men på den anden
side var de lyslevende. Efter en god snak indvilgede Marie i at jeg kontaktede
lægen. Derefter gik det stille og roligt med at få lidt hjælp og få hjemmeplejen
til at tage over. Først med daglige tilsyn og til medicingivning, og senere med
hjælp til personlig pleje og rengøring.
Marie forblev i sit eget hjem til sin død.
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Hjertet

skal trænes
som en overarm
12

J

eg besøgte Martin første gang for tre år siden lige efter at han
var fyldt 75 år. Martin er gift, har tre børn og en stribe børnebørn. Han har
arbejdet til han blev 70 år.
Det der fyldte hos Martin under samtalen var ikke så meget ham selv, men at
hustruen Inga sidste år havde haft en blodprop i hjertet og havde fået indopereret en stent. Hun har ikke haft det godt siden, og hun sidder derfor meget
stille gennem dagen. Inga var ikke hjemme under besøget, og jeg opfordrede
Martin til at ringe til mig, så jeg kunne komme igen, når begge var hjemme.
Han ringede ikke.
Et år senere besøgte jeg igen Martin, og denne gang var Inga hjemme.
Jeg understregede overfor parret, at selvom Inga endnu ikke er 75 år, så betyder det ikke, at vi ikke kan tale om hendes problemer under besøget, hvis hun
selv ønsker det. Jeg spurgte derfor Inga, hvordan hun har det efter at hun har
haft blodproppen.
Inga fortalte mig, at hun lige siden har haft det meget dårligt, og at
hun er meget ked af det. Hun synes ikke hun kan noget som helst, får åndenød
ved den mindste anstrengelse. Det eneste hun kan er at sidde med et håndarbejde. Martin tog sig af alt det praktiske i huset, rengøring, madlavning,
havearbejde m.v. Inga var bange for nye komplikationer med hjertet. For nylig
havde Inga fået konstateret sukkersyge og fået ordineret medicin.
Jeg fortalte Inga, at et hjerte skal trænes efter en blodprop. -Det
skal trænes ligesom en overarm for at blive stærkt. Ligeledes fortalte jeg
at åndenøden kunne skyldes enten dårlig kondition eller manglende ilt til
hjertet. Det sidste kan behandles med nitroglycering, som kan købes i håndkøb. Jeg fortalte om måden, nitroglycering skal anvendes på og om dets virkning og bivirkninger. Vi aftale at Inga skulle prøve det, indtil jeg besøger hende
næste gang.
Vi talte også om Ingas sukkersyge, og at motion og vægttab i sig selv
kan nedsætte blodsukkeret. Jeg fik hende til at love, at hun ville begynde at gå
nogle små ture hver dag, og Martin støttede op om dette og ville gå med på
turene. Vi aftalte også, at de skulle overveje at tilbyde sig som frivillige, så de
kunne få noget andet ind i deres dagligdag.
Da jeg kom igen efter en måned var Inga begyndt at gå og cykle ture.
Det var hun rigtig glad for og kunne mærke, at konditionen blev bedre. Hun
følte sig tryg ved, at hjertet kunne holde, hun havde et klart bedre velbefindende, og det smittede naturligvis også af på hendes humør.
Jeg holdt kontakten med ægteparret via telefonen og jeg kunne tydeligt
mærke, hvordan de begge to var blevet aktive og ikke mindst glade. Det bedre
velbefindende kan tydeligt høres i stemmen, når man spørger til, hvordan man
har det. Oveni fortalte Inga, at hun var stoppet med sukkersyge medicinen, da
blodsukkeret nu lå ganske flot.
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Et
langt
liv
Jeg havde mit første besøg hos hr. og fru Møller for seks år
siden. Herefter har jeg besøgt ægteparret en gang om året. De er nu
begge over halvfems år.
Ved hvert besøg tager parret venligt imod mig ved hoveddøren
i det hus, de selv har bygget efter krigen. Jeg hører hver gang historien
om arkitekten, der tegnede huset, mureren der byggede huset, og om
den manglende kloakering i de første mange år. Parret har drevet egen
tankstation i lokalområdet tilbage i tresserne og halvfjerdserne.
Han ser interesseret på, hvilken bil jeg nu er kørende i. Hun
glæder sig tydeligt til atter at vise haven frem. De vil helst have at jeg
kommer om sommeren, hvor haven er flottest og vi kan sidde i deres
udestue. De sidder selv i udestuen det meste af året, og ved hvert besøg
får jeg fortællingen om, hvordan de fandt på at bygge den, hvordan de
fik materialerne forærende af gode bekendte og naboer og forretningsforbindelser. Jeg hører også om, hvordan de fik deres havemøbler for
en tankfuld benzin, og at de fik en hængesofa i sølvbryllupsgave. Parret
har for et par år siden haft krondiamantbryllup.
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Et langt liv
Han køre stadig bil, og som han sagde ved sidste besøg: -det
gør jeg mindst 10 måneder endnu, for så skal jeg atter have fornyet
kortet.
Det er hr. Møller, der fører samtalen, fruen supplerer med de
korrekte data. De fortæller om deres aktive liv, om havearbejdet, om
det uheld hr. Møller havde sidste år, hvor han faldt over en skovl, da
han gravede ud til en ny kloak. Han slog hul i hovedet og måtte sys
med syv sting. Fru Møller fortæller om sin dårlige ryg, som hun har
været plaget af hele livet. Dog ikke mere end at hun kan lave havearbejde. -Jeg skal dog hvile mig et par timer bagefter, men det er jo ikke så
slemt, når jeg fra ung af blev spået et liv mere eller mindre i kørestol.
Parret er også aktive udenfor hjemmet. De går blandt andet til
svømning i varmt vand, de kommer til film og samvær i kirken, og de
kører ofte ud til en restaurant ved havnen for at spise frokost.
De deles om de daglige gøremål. Han støvsuger og vasker gulv, hun gør
alt det andet. Hun laver maden og han kører med hende på indkøb.
Hun laver varm mad hver dag, og hun laver også mad, når de har
gæster. Ind imellem kommer en af døtrene og hjælper hende.
De har fire børn og en stor flok børnebørn og oldebørn. De har et godt
familieliv med mange besøg.
Hver gang jeg besøger dem har de nogle spørgsmål til mig.
Det er lige fra et godt råd til en gammel og træt ryg til om jeg tror, de
kan få lidt hjemmehjælp. Jeg får også spurgt lidt til deres dagligliv,
og jeg får indtryk af, at de selv finder løsninger på de problemer eller
udfordringer de møder. De gange de har haft brug for hjælp og støtte
har børn og børnebørn været det gode netværk at trække på. De er
taknemmelige for deres liv og er bevidste om, at det på et tidspunkt får
en ende. De er meget taknemmelige for at få besøg. De finder det trygt
og godt at have kontakt med kommunen, og at der er en der kender
dem, og som de kan kontakte, hvis de får brug for det
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En
ulykke
kommer sjældent alene
Børge bor i en lille by ikke så langt fra den store provinsby.
Børge blev enkemand for nogle år siden, da konen døde efter mange
års svær sygdom. Børge fik også efter konen død dagligt besøg af
hjemmeplejen, der sørgede for at en del praktiske ting i huset blev
gjort. I forbindelse med kommunesammenlægningen modtager Børge
ikke længere disse besøg. Børge har klaget over visitationens afgørelse,
men det har ikke ændret beslutningen. Børge mener ikke, at man
forstår hans situation, og han er noget bittert.
I kommunen er der stor uenighed om vurderingen af Børges
situation, og der er nok en generel opfattelse af, at Børge ikke kan
hjælpes. Børge er på dette tidspunkt et stykke over 80 år, og han synes
fysisk at være forholdsvis stabil, men psykisk virker han noget ustabil.
Selvom Børge lige nu virker fysisk stabil har han haft en del problemer
gennem de senere år.
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En ulykke kommer sjældent alene
Børge er ofte svimmel og har svært ved at komme i gang. Han har
også problemer med stofskiftet, som lægen har svært ved at få reguleret på
plads. Tidligere har han fået en pacemaker, to nye hofter, er blevet opereret
for grå stær og lyskenbrok. Han er stadig meget gigtplaget og han bruger
krykkestok.
Psykisk fremstår Børge som en tilsyneladende meget stærk person,
der sætter en ære i at klare sig selv. Han er meget økonomisk. Han laver selv
mad og han havde indtil for nylig en aftale med en nabo om, at denne tog
indkøb med for ham. Denne aftale er nu faldet bort, og det gør det svært i
dagligdagen.
Social omgang har Børge ikke meget af. Han kan bedst lide at passe
sig selv. Han er ikke interesseret i at deltage i de lokale aktivitets tilbud eller de
mange andre tilbud, der er lokalt og inde i provinsbyen. Begge Børges børn er
døde. Datteren efter et års sygdom, hvor hun boede hos Børge, og sønnen, der
var både fysisk og psykisk handicappet, efter at have boet hjemme hele sit liv.
Da den daglige hjemmehjælp blev taget fra Børge fik han hjælp til rengøring
hver 14. dag, ligesom der er en hjemmehjælper til stede, når Børge går i bad.
For nogle år siden får Børge for første gang besøg af en forebyggende medarbejder, der havde tid til at lytte til alle hans problemer. Under denne samtale
kommer naturligvis frustrationen om den mistede daglige hjemmehjælp, men
der kommer også andre ting frem, som den forebyggende medarbejder følger
tæt i den kommende tid.
Børge udtrykker i generelle vendinger, at det hele er omsonst, at ingen
vil hjælpe ham, og at de er så uenige omkring ham, at det virker deprimerende. Men udover disse generelle ytringer, er Børge meget konkret om, hvad
han synes om livet. Han siger blandt andet, at det er bedst, hvis han ligger på
kirkegården, og han fortæller at han faktisk har konkrete planer klar til at tage
sit eget liv. Den forebyggende medarbejder tager dette alvorligt og opfatter
Børge som selvmordstruet. Da det er vigtigt ikke blot at overlade en selvmordstruet person til sig selv, tilbyder den forebyggende medarbejder Børge en
samtale med sundhedsafdelingens psykoterapeut. Heldigvis tager Børge imod
dette tilbud, og den forebyggende medarbejder kan mærke, at den kommende
aftale straks beroliger ham.
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Det har været en lang og svær proces at finde en dagligdag med ro,
tillid og glæde for Børge. Mange ting skulle løses og genløses, når medarbejdere
skiftede. Blandt andet fik Børge en kontaktperson fra psykiatrien, som besøgte
ham hver 14. dag. Hun hjalp han med mange små opgaver, som han havde
svært ved selv at tage sig sammen til at udføre. Der opstod et godt og tillidsfuldt forhold mellem de to, og da medarbejderen pludseligt fik andre opgaver
og ikke længere kunne besøge Børge, blev det meget svært for ham. Heldigvis
kontaktede kontaktpersonen fra psykiatrien den forebyggende medarbejder i
god tid førend hun stoppede hos Børge, således at der var god tid til at finde
en ny person, der kunne gå ind og løse de mange små opgaver, og som ikke
mindst Børge fik tillid til.
I dag har Børge det meget bedre, men der er dog stadigvæk fysiske og
psykiske problemer. Han har stadigvæk mange gigtsmerter, og han er stadigvæk psykisk skrøbelig, bliver let urolig og bekymret. Og han er bange for at
han ved sin død skal ligge flere dage, førend han bliver fundet. Derfor har man
organiseret det sådan, at de mennesker, der kommer hos ham, kontaktpersonen fra psykiatrien, hjemmehjælperen og besøgsvennen kommer på forskellige
ugedage.
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Tikkende
bombe
Tikkende bombe
bombe
Tikkende

J

eg har besøgt Carlo to gange. Første gang da han lige var fyldt
75 år, og jeg havde tilbudt ham en samtale. Han var nysgerrig efter, hvad et
sådant besøg gik ud på, og han var interesseret i at høre mere om, hvordan
tingene egentlig foregik i kommunen. Hans kone, Marie, deltog også i samtalen.
Carlo og Marie fortæller mig, hvor glade de er for deres senior
tilværelse. De nyder hverdagen og sætter meget stor pris på, at de begge har et
helbred, som gør det muligt for dem at klare sig uden fremmed hjælp. De lever et aktivt liv, hvor de udover at nyde deres sommerhus, også tager på rejser.
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Ved det første besøg har Carlo benet i gips. Han har været uheldig at
brække en ankel ved et hændeligt uheld. Carlo tager uheldet med et smil og
benytter anledningen til at udtrykke sin glæde over, at han ellers er rask og
rørig. Det har utrolig stor betydning for ham, at han normalt er mobil, kan
gøre hvad han vil og bevæge sig rundt, som han vil. Der er så mange i hans
alder, der er begrænset i deres udfoldelsesmuligheder af helbredsmæssige
problemer.
Vi får en længere snak om sundhed og helbred, og Carlo giver mig
sit syn på, hvad han oplever som et godt helbred. Carlo fortæller mig, at han
stort set aldrig går til læge, da han føler sig sund og rask...ja altså lige bortset
fra det med den brækkede ankel .. men det går jo over igen. Når man ikke har
symptomer af nogen art, er der jo ingen grund til at gå til lægen.
Jeg fortæller Carlo, at vi sundhedsvejledere netop i øjeblikket tilbyder
de mennesker, vi besøger at få målt blodtrykket, og det synes Carlo da kunne
være en meget god idé. Da jeg måler det, viser det sig at være lidt forhøjet.
Derfor anbefaler jeg ham at få tjekket det hos sin egen læge og måske endda
få gennemført en helbredsundersøgelse i samme forbindelse. Carlo lover at
overveje mit forslag.
Et års tid efter besøger jeg igen Carlo og Marie. Jeg er spændt på at
høre, hvordan det går med ankelbruddet, om der er mén af det, og om han
fulgte mit råd om at få lavet en helbredsundersøgelse. Carlo møder mig i
indkørslen og har ingen problemer med anklen, men da han trykker mig i
hånden og siger goddag siger han: -Kom med ind, jeg har meget at fortælle
dig!
Carlo fortæller, at han efter mit sidste besøg besluttede sig til at gå
til læge efter at jeg målte hans blodtryk til at være lidt forhøjet. Det startede
en lavine af undersøgelser, samt en følelsesmæssig nedtur for både Carlo
og Marie. Efter lægens undersøgelser konstaterede han, at Carlo havde en
defekt hjerteklap, men hvad værre var, afslørede yderligere undersøgelser et
stort aorta aneurisme. Fra at have følt sig sund og rask og uden symptomer af
nogen art, fik Carlo nu den besked, at han var livstruende syg og nærmest gik
med en “tikkende bombe”.
Heldigvis kunne aneurismet opereres, og sammen med familien
drøftede Carlo, om han skulle opereres, og det besluttede han så at blive. Carlo
er nu i gang med genoptræning ovenpå en svær, lang og hård operation. Han
har det godt og mærker at kræfterne gradvist vender tilbage.
Følelsesmæssigt har det været en hård periode for både Carlo og
Marie. På kort tid gik han fra forståelsen af at være sund og rask til at være
livstruende syg, og det tog hårdt på dem begge. Efter operationen har han nu
igen troen på, at han og Marie har et godt og virksomt senior liv foran sig. Et
liv med indhold, aktiviteter og netværk.
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Jeg bliver kontaktet af en 78-årig enke. Hun har tidligere sagt nej tak
til at modtage besøg, men nu vil hun gerne have, at jeg kommer. Hun kunne
godt tænke sig at tale med mig om mulighederne for at få en ældrebolig.
Rita venter mig som aftalt. Hun ser godt ud af sin alder, ser også ud
til at holde sig i form, og hun er den fuldendte værtinde. Lejligheden ligger på
2. sal i en ældre men moderniseret ejendom. Den er meget lys og prober. Rita
fortæller, at hun selv passer lejligheden i det daglige. Når der er tunge praktiske ting, der skal gøre, får hun hjælp af børnene. Rita har boet i lejligheden i
gennem en lang årrække, også sammen med mand og børn. Hun er glad for at
bo der, og hun har gode relationer til naboerne. Hun føler det er hendes sted,
og hun er tryg i dagligdagen.
Som sagt inviterede Rita mig på besøg for at drøfte mulighederne for
at få en ældrebolig. Årsagen er, at hun har smerter i sine ben, og hun er bange
for at hun hurtigt kan få det så dårligt, at hun bliver voldsomt hæmmet i sin
bevægelsesfrihed. Rita har aldrig før været rigtig syg, så det kommer lidt som
et chok for hende. Hun har været igennem en længere udredning på grund af
smerterne, og hun har fået at vide, at hun har claudicatio intermittes, men at
der ikke skal gøres noget ved det nu.
Samtidig med, at hun ønsker en ældrebolig, vil Rita tage et andet
meget drastisk skridt, der helt vil ændre hendes liv. Sammen med sin mand og
børn har hun i årtier dyrket campinglivet i store dele af året. Hun har stadig
sin campingvogn, der står på en fast plads. Camping er simpelthen en del af
hendes liv, og hun har et stort netværk på pladsen. Børn og børnebørn kommer på ferie på pladsen, men hun tror ikke hendes fysik kan klare det mere.
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Det er klart, at Rita er meget ked af det, men det er som om hun har
tænkt situationen godt igennem og ikke ser andre muligheder end at flytte i en
ældrebolig og sælge campingvognen.
At hun ikke er glad for det fremgår af, at hun bliver ret trist og ked af det. Jeg
giver hende god tid til at fortælle og være ked af det, jeg har ikke travlt med at
komme videre. Derfor siger jeg også til Rita, at jeg synes, vi skal drøfte det hele
igennem på en ny måde, og måske se om der ikke er andre muligheder. Hun
kommer selv ind på, at børnene har tilbudt at hjælpe deres mor med transport
til og fra campingvognen og også på andre områder.
Det får hende til at overveje om hun måske ikke alligevel kan bo i
campingvognen i den del af året, som hun plejer. Og måske også blive i lejligheden, men hun kan ikke rigtigt forlige sig med, at hun ikke kan klare sig
selv. Jeg siger, vi skal gå gennem de forskellige praktiske ting, og jeg synes vi
skal tage det udgangspunkt, at hun kan blive hvor hun er, både i lejligheden og
i campingvognen. Det får hende straks til at se mere lyst på situationen. Hun
havde fået sig selv malet op i et hjørne med hensyn til ældrebolig og salg af
campingvogn.
På kort sigt gælder det om at få dagligdagen til at fungere, og her vil
et gelænder og en rollator være til meget stor hjælp og fastholde hende i den
tryghed, hun er så bange for at miste. Jeg vil hjælpe hende med at søge visitationen om disse hjælpemidler. Samtidig skal vi sørge for, at hun har adgang til
de transportmuligheder, hun har brug for. Hun kan ikke alene forlade sig på
børnenes velvilje, hun må også have andre muligheder, og det kan vi også søge
om bevilling til i kommunen.
På det lidt længere sigt aftalte vi, at Rita skal lade sig skrive op til en
stuelejligheden i samme ejendom som hun bor i nu.
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Jeg møder en høj slank, velplejet let foroverbøjet kvinde, der går med
stok. Jeg har ikke besøgt hende før, selvom hun er i slutningen af firserne.
Det er tydeligt, at hun er fysisk svækket. Bevægelser er langsomme og lidt
anstrengte, men hun ser glad ud. Hendes øjne smiler, og hun byder mig
hjerteligt velkommen.
Jeg får først lidt af hendes historie. Emma blev enke for 22 år siden.
Sammen med sin mand boede hun på en stor gård, som de sammen drev, og
herudover havde de også en erhvervsvirksomhed, som hun også var med i. Da
manden døde fortsætter hun med at drive både gården og erhvervsvirksomheden. For godt 10 år siden afvikler hun det hele og flytter i lejlighed. Emma
har en datter og to sønner, som hun har god kontakt med og støtte fra.
Emma virker åndsfrisk og velorienteret, men hendes liv som aktiv gårdmandskone har sat sine spor i hendes krop med slidgigt i nakke, ryg og knæ.
Vi taler om Emmas hverdag. Hvordan hun klarer de praktiske opgaver som at gå på indkøb, lave mad og den personlige pleje. Lejligheden er
en 1. sals lejlighed med elevator. Den ligger centralt i byen tæt på butikker og
busser. Lejligheden er nydelig, ren og møblerne står, så det er let at komme
rundt i lejligheden.
Emma fortæller stolt, at hun ikke har hjælp, men hun vil godt indrømme, at hun er lidt nervøs for at tage brusebad, balancen er ikke så god
mere. Der er god plads til en badebænk i hendes bruseniche, så vi aftaler, at
hun prøver at få en badebænk.
Emma fortæller, at hun har lavet en aftale med den lokale varehuschef
om, at hun må køre varerne hjem i indkøbsvognen, fordi hun skal have noget
at støtte sig til, hvis hun ikke kan bruge stokken. Jeg nævner for hende, at en
rollator måske ville være en bedre løsning, da den også kan bruges til at gå
længere ture, end hun har kræfter til med stokken. Hun synes egentlig den
løsning hun har nu er god nok, men jeg får hende da til at tænke lidt over det.
Vi aftaler, at jeg besøger hende igen om fjorten dage.
På det næste besøg fortæller Emma mig, at hun gerne vil prøve at
have en rollator. Nu har hun studeret nærmere, hvordan andre bruger den,
og hun tror også, at den vil kunne gøre nytte i lejligheden, hvor hun også har
lidt svært ved at komme rundt. Vi aftaler, at jeg kontakter en visitator, der kan
bevilge rollatoren.
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Jeg foreslår også, at det vil være en god idé, hvis hun fik et sundhedstjek hos sin læge, som det er meget længe siden hun har besøgt, og jeg får lov
til at bestille tid for hende.
Da jeg igen besøger Emma er hun glad for de to små ændringer, vi
har sat i gang med rollatoren og badebænken, faktisk kan hun ikke forstå, at
hun har kunnet undvære dem. Lægebesøget viser sig at være en rigtig god
idé. Hendes blodtryk var alt for højt, og hun tager nu blodtryksnedsættende
medicin, selvom hun ikke er meget for det. Lægen havde også ordineret
smertestillende gigtmedicin, men det tager hun kun i yderste nødstilfælde.
Hun vil helst undgå piller.
Der er ingen tvivl om, at Emma er meget nedslidt, og det må være
vanskeligt for hende at gøre rent. Jeg spørger hende om, hvordan det er at
støvsuge, og hun svarer at hun tager lidt ad gangen, men hun indrømmer, at
hun kan have ondt i flere dage efter, at hun har taget en omgang i hele lejligheden med støvsugeren. Jeg foreslår, at vi taler med en visitator om, at hun
kan få hjælp til rengøringen. Endvidere siger jeg til hende, at det vil aflaste
hendes ryg og knæ, hvis hun får en særlig stol at sidde på, når hun laver mad.
Hun vil dog godt tænke lidt over mine nye tilbud. Hun ønsker at klare sig selv
længst muligt.
På det sidste besøg jeg indtil nu har haft hos Emma blev jeg godt nok
overrasket. Hun havde smidt gulvtæpperne ud og erstattet dem med trægulve.
Så slipper hun for den smertefulde støvsugning. På et rullebord havde hun sat
gulvspanden, så den var nem at komme til. Hun havde dog et problem, nemlig
at få gulvkluden op fra gulvet. Derfor spørger hun, om der findes en gribetang
hun kan bruge, og den skaffer jeg via ergoterapeuten i myndighedsafdelingen.
Madlavning foretager hun nu siddende på en kontorstol, som en af
sønnerne har købt til hende.
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Jeg besøger et ældre ægtepar for første gang. Birger og Gerda har
reageret på det brev, jeg har sendt til dem om besøg.
De modtager mig åbent og venligt, atmosfæren i hjemmet forekommer rar
og imødekommende, og begge ægtefæller deltager livligt i den indledende
snak om alt og intet. De prøver mig ligesom lidt af, kan vi stole på dig, hvad
kommer du egentlig for. Det fortæller jeg om, at jeg er et tilbud til dem om en
samtale om dagliglivet, om eventuelle ting der kan gøres for at forbedre sundheden og forebygge uheldige følger af det at blive gammel.
Tilliden er skabt og så begynder de at fortælle, hvordan de virkelig har
det. Den tilsyneladende smukke facade for deres ægteskab dækker over noget,
der ikke er så perfekt endda. Ting der specielt skyldes Birgers problemer med
smerter. Smerter i en grad, der belaster deres forhold, fordi det påvirker deres
dagligdag stort set hvert eneste øjeblik.
Birger er opereret i ryggen to gange for spinalstenose, og han har for
nylig fået lavet en by-pass operation. Smerterne er voldsomme, og de overskygger alt i Birgers og dermed også Gerdas hverdag. De kan ikke deltage i nogen som helst aktiviteter, Birgers smerter er simpelthen for store. Specielt her
om vinteren er det svært. De kan ikke komme ud og dagene er meget lange.
Birger plejede at spille billard en gang om ugen, noget han er meget glad for,
men det har han måttet opgive.
Gerda kan ikke holde ud, at Birger konstant fokuserer på sine smerter. Hun
ved godt at han har meget ondt, men det piner hende alligevel, at smerterne
tager så megen opmærksomhed. Samtidig er Birger meget rastløs og urolig.
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Gerda har talt med sin læge om situationen, og han kan godt se, at det går
Gerda meget på. Han mener faktisk, at Gerda har en depression. Situationen
er så fastlåst, at parret har talt om, at det måske er bedst med en skilsmisse.
Gerda kan simpelthen ikke holde det ud længere. Hun tænker engang imellem
på fremtiden, og hun orker simpelthen ikke at gå måneder og år igennem på
samme måde. Hun magter simpelthen ikke mere.
Jeg er klar over, at der både skal en afklaring til af Birgers smerter og
skabes aktiviteter og adspredelse i dagligdagen. Både Birger og Gerda skal føle,
at de deltager i ting udenfor hjemmet, og at de har et netværk med andre end
ægtefællen og den nærmeste familie.
Sammen med parret tager jeg kontakt til deres praktiserende læge for
at han kan afklare Birgers smertesituation. Birger er nu tilknyttet gerontopsykriatisk
team og er i behandling for neurogene smerter i samråd med en psykiater.
Birger er også startet på dagcenter, og han deltager med stor iver i aktiviteterne. Han siger selv, at han ikke tænker så meget på smerterne, når han
deltager i de forskellige ting på dagcenteret. Her har han også fået kontakt
med andre ældre, der lider af smerter, så på den måde aflaster han også forholdet til Gerda, der i den sidste tid mest har drejet sig om smerter.
Gerda er også kommet i gang med gøremål udenfor hjemmet. Hun er
begyndt at gå til gymnastik og dans, og hun siger selv, at hun når meget mere
både i og udenfor hjemmet.
Parret har været på en lille udflugt sammen, noget der var helt
utænkeligt for blot få måneder siden, og de føler nu, at der er ved at komme
livskvalitet og overskud i deres dagligdag igen.
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Mit besøg hos Katrine? Skal jeg fortælle om det, så det kan komme
med i bogen om forebyggende hjemmebesøg? Ja, men der skete jo ikke noget!
Det var i den kategori af besøg, der nok er ganske hyggelige og som sådan vel
har betydning, men hvad fører de til?
Jeg har besøgt Katrine flere gange efter hun blev 75 år. Hun bor alene
i et mindre hus i udkanten af byen. Hendes mand døde for 6-7 år siden. Hun
klarer sig fint i dagligdagen, har familie og venner som besøger hende, og som
hun besøger. Hun har ikke væsentlige fysiske skavanker udover lidt problemer
med bentøjet.
Da vi har sat os til rette i stuen, fået kaffe i kopperne og sat de små
lækre kager, som Katrine har bagt, på tallerkenerne, spørger jeg til trappen.
Katrines soveværelse ligger på første sal, så hun er afhængig at kunne klare
trappen. -Har du problemer med trappen, spørger jeg. Katrine svarer først
benægtende men uddyber alligevel: -Nej, trappen er sådan set god nok, ja,
faktisk rigtig god af en trappe at være, der er gelænder i begge sider og trinnene er bredde.
Måden hun taler om trappen på, fortæller mig, at hun nok alligevel er
en smule utryg ved den, og det kan jeg godt forstå. Trapper bliver man nemt
uvenner med, når man har dårlige ben og er ved at blive gammel. Jeg har set
mange uheld på trapper, der blev anledning til ændringer, som kom meget
pludseligt.
Katrine ender da også med at sige, at det ville være rart ikke at have en
trappe, men at have det hele i ét plan. Sådan vil hun gerne have det, når hun
engang skal have en anden bolig.
Jeg spørger Katrine, hvad hun tænker på, når hun siger en anden bolig.
Svaret kommer prompte: -Jeg tænker på de små huse neden for plejehjemmet,
sådan en bolig kunne jeg godt tænke mig, når jeg ikke kan klare mig her mere,
siger Katrine. -Måske kan jeg blive skrevet op til en sådan bolig?
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Det hurtige svar på mit spørgsmål om, hvad hun tænker, fortæller
mig at det er noget Katrine har tænkt over længe. Hun har tænkt på, hvad der
sker, når hun ikke kan klare trappen mere. Hun har tænkt, at hun på et eller
andet tidspunkt skal flytte, og som den realistiske og handlekraftige person
hun er, har hun selvfølgelig også udsøgt sig alternative muligheder.
Jeg fortæller Katrine, at de små huse er ældre boliger og handicap
venlige. Det er kommunale boliger, hvor man bliver visiteret til. Det vil sige,
man skal have særligt brug for at bo der, være lettere handicappet eller have
særlige behov for hjælp. Kommunen har opstillet nogle kriterier for at flytte
derind, som jeg fortæller Katrine om.
Katrine ved godt, at hun ikke opfylder betingelserne til en ældrebolig,
og det er hun da også glad for, selvom hun lidt syrligt bemærker, at det er
der nok også flere af dem, der allerede bor dernede, der heller ikke gør. Hun
fortryder hurtigt den sidste bemærkning og siger, at hun jo ikke kender de
enkeltes historie, så man kan jo ikke vide.
Jeg kan mærke, at Katrine har tænkt meget over det at flytte på et
eller andet tidspunkt, og som hun siger: -Jeg har altid været vant til at tænke
på fremtiden og gardere mig. Derfor spørger jeg hende, om hun har tænkt på
andre områder eller boligforeninger, hvor hun godt kunne tænke sig at bo.
Og at hun virkelig har tænkt over det, får jeg bevis på, da hun meget hurtigt
nævner Toftebakken. -Det har altid tiltalt mig det område, fortæller hun. -Jeg
har ganske vist ikke set lejlighederne, og jeg kender heller ikke nogen, der bor
derude, men det ser rart og hyggeligt ud.
Jeg fortæller hende, at Toftebakken er nabo til Sundhedscentret, og vi
taler sammen om, hvilke busser der går ud til Toftebakken. Endelig giver jeg
hende navnet på boligforeningen og finder også foreningens adresse og telefon
nr. Katrine siger, at hun en af dagene vil tage bussen ud til Toftebakken og gå
lidt rundt og se på området. Måske vil hun invitere en veninde med på turen.
Samtalen med Katrine slutter med, at jeg spørger til hendes hverdag,
om kost, om søvn, døgnrytme, aktiviteter og socialt samvær. Hun virker glad
og tilfreds med livet. Hun får god og varieret kost, ser tit familie eller venner
og kommer også til aktiviteter blandt andet i ældrecentret. Her går hun også
til træning, som er med til at styrke hendes lidt gamle, ømme ben, som hun
selv siger.
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Han bor godt gemt. Niels er eneboer og 84 år gammel.
Når man skal besøge ham går man de sidste 600 meter op ad markvejen og
tror næppe, at der ligger et lille hus bagved de gamle træer, der rejser sig for
enden af vejen. Jeg har besøgt Niels en enkelt gang før for fire år siden, og
jeg har talt med ham i telefonen adskillige gange siden. Har prøvet at følge
lidt med i, hvordan han har det, om han kan klare sig, om der er noget han
skal have hjælp til, og i det hele taget prøve at være lidt foran alderdommens
svækkelsestegn. Men Niels har indtil nu ikke villet have flere besøg. Vi har talt
hyggeligt i telefonen, men besøg, nej tak.
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Indtil nu, hvor han igen - efter 8-9 tilbud om besøg, endelig siger ja.
Jeg besøger Niels en råkold efterårsdag og har taget varmt dagligdags tøj på.
Man kan ikke vide, om samtalen skal foregå udendørs eller indendørs.
Niels er ungkarl. Han bor på en faldefærdig ejendom omkring fem
km fra den nærmeste by. Han bor, som man siger, i pagt med naturen, langt
til naboerne, og har næsten ingen kontakt med andre. Niels har været landmand hele sit liv, overtog gården efter sin far. Nu har han dog lejet det meste
af jorden ud, har kun gemt et par mindre marker omkring ejendommen. Dem
dyrker han selv uden brug af sprøjtemidler. Inden jeg når helt op til huset,
begynder det at regne, så Niels byder mig indenfor. Han byder også på kaffe,
og jeg er heldig at få en nogenlunde ren kop.
Huset er overfyldt med gamle ting, der vidner om et langt liv, og at
han har overtaget gården fra sine forældre. Møblerne er snart 100 år gamle,
og der er et tykt lag støv/sod overalt. Bunker af aviser gør at man må sno sig
gennem stuerne. Der er kun to elpærer i hele huset til at lyse op, og den eneste
varmekilde i huset er en gammel brændeovn. Niels fortæller, at han bruger
hele sommeren til at samle brænde, men alligevel er det svært at holde huset
varmt, når det er rigtig koldt.
Niels køber ind hos købmanden i den nærliggende by, cirka hver
anden uge. Han kører derind på sin traktor. Dagene går med at samle brænde,
passe de små jordstykker, som han selv dyrker uden sprøjtemidler og så at
følge med i nyhederne på TV. Han er særdeles godt informeret om politik,
krise og miljø. Hans fjernsyn er gammelt, men han er godt klar over, at han
skal have et nyt inden signalerne ændres, og han har set på et fladskærms TV,
som han vil købe inden nytår
Som både huset og Niels bærer kraftigt præg af, ryger han meget. Han
hoster også meget, måske har han problemer med lungerne, men han virker
alligevel fysisk stærk. Niels føler sig rask. Sidste vinter var han igennem en
længere behandling med sår på benet, som havde vanskeligt ved at hele. Han
måtte have antibiotika og sårpleje og måtte til lægen flere gange. Og benene
har det ikke helt godt, der er begyndende smerter i en grad, der gør at han for
det meste sidder oppe og sover i en gammel slidt stol med tøjet på.
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Ved min vurdering af Niels situation skal jeg prøve at skrælle normer
og standarder om et normalt liv væk og vurdere ham så objektivt som muligt
ud fra hans egne ønsker, behov og ressourcer. Hvad er det for et liv Niels
ønsker, og hvordan får han opfyldt disse ønsker. Og hvordan kan jeg og kommunen hjælpe til, at han kan leve sit liv på den måde, han gerne vil?
Niels er set i forhold til sin alder et sundt og aktivt menneske. Han er
fysisk meget aktiv. Min vurdering er, at han bruger mindst fire timer dagligt
på fysisk aktivitet, og selvom han har smerter i benene, hæmmer det ikke hans
fysiske aktivitet. Det går måske lidt langsommere end tidligere, men det er vel
meget naturligvigt, når man tænker på hans alder. Jeg ser ingen symptomer på
dårligt blodomløb. Den konstante hoste bekymrer mig mere. Det kunne være
symptomer på rygerlunger, men igen nedsætter det ikke hans indsats med at
fælde træer, kløve brænde, fyre i brændeovnen og udføre markarbejde. Jeg
anbefaler ham dog at skrue lidt ned for rygningen og ikke mindst at få sine
lunger undersøgt hos lægen, som han heldigvis snart skal besøge, da han skal
have fornyet sit kørekort.
Niels virker glad og tilfreds med livet. Han værdsætter de gamle dyder
som flid, ansvar, det at kunne arbejde hårdt og er stolt over at have klaret sig
også i de svære tider. Han er absolut åndsfrisk, og selvom han ligner en gammel eneboer, isolerer han sig ikke fra omverdenen. Han følger med via TV
i alt hvad der foregår og er helt opdateret med nyheder og især politik, som
interesserer ham meget.
Der er ingen tvivl om, at Niels føler, der er en mening med livet.
For ham hænger det blandt andet sammen med at dyrke jorden uden
sprøjtemidler, og ligeledes ser han en mening i at skove brænde og på den
måde pleje naturen, samtidig med at han får varme i huset. Jeg har det helt
klare indtryk, at Niels har styr på sit liv, og han kan overskue sin hverdag. Han
er herre i sit eget liv.
Hvad kan jeg så gøre for ham? Egentlig ikke ret meget. Skubbe lidt til
ham, så han får opsøgt lægen og specielt taler rygning med ham. Jeg kan også
hjælpe ham med at blive mere opmærksom på sine ben og fødder, således at
blodomløbet kan blive styrket, fx ved at en fodterapeut besøger ham. Jeg siger
også til ham, at han burde overveje at få en mobiltelefon som supplement til
eller i stedet for den fastnet telefon han har, så han altid har en telefon på sig,
når han er ude i marken, så han kan komme i kontakt med andre, hvis han
får brug for det. Og endelig kan jeg selv sørge for at holde kontakten med
Niels, hyppigt via telefon og ind i mellem ved at besøge ham. Så kan jeg måske
hjælpe med små ting på de rigtige tidspunkter der gør, at han kan fortsætte sit
dejlige frie liv i mange år endnu.
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Jeg ville egentlig have meldt afbud
Jeg møder Grethe første gang på en grå novemberdag. Skyerne
hænger lavt, regnen drypper ud af dem med mellemrum, vinteren står ligesom på spring. Rigtig trist vejr, som passer godt til indtrykket af, at vinteren er
den årstid, hvor ældre mennesker føler sig spærret inde og er ensomme.
På denne dag møder jeg Grethe, en ældre kvinde på 75 år, som har taget imod
tilbuddet om, at jeg kan besøge hende. Ved første øjekast virker hun lige så
trist som vejret. Gør sig egentlig ikke de store anstrengelser for at skjule sin
tristhed. Straks jeg kommer ind af døren, åbner hun for sin største sorg.
-Det værste er, at jeg har mistet mit eneste barn, min datter. Hun
døde for fire år siden efter et svært sygdomsforløb. Vi var meget tæt knyttet til
hinanden, og det er svært når man dør i den forkerte rækkefølge-. Grethe har
svært ved at holde tårerne tilbage, det er som om hun har forberedt sig længe
på at lukke op til sin sorg. Måske har hun ikke talt med mennesker om det i
meget, meget lang tid, tænker jeg og giver hende tid til at være ked af det.
Så spørger jeg om det jeg tænker: - Har du talt med andre mennesker
om din datters død? -Nej, siger Grethe, du er den første jeg fortæller det til.
-Jeg har gemt det for mig selv, og alle mine følelser knuger sig sammen indeni
mig. Faktisk har jeg haft det så slemt, at jeg om aftenen er gået i seng med
ønsket om ikke at vågne næste morgen.
-Men hvorfor Grethe, hvorfor har du ikke talt med andre om din datters død?
-Hvem skulle jeg tale med? Og hvordan skulle jeg begynde, siger
Grethe stille. Hun taler sagte og græder meget ind i mellem.
Grethe fortæller, at hun naturligvis delte sorgen med svigersønnen
og børnebørnene. Hun hjalp meget til med de praktiske ting i hjemmet, da
datteren døde, og det var som om det praktiske overskyggede sorgen. De talte
aldrig rigtigt om det, der plagede dem indeni, det blev til hvordan de fik ordnet alle de ting, som datteren tidligere tog sig af.
Jeg stod stadigvæk med overtøjet på ude i gangen, sorgen over datterens død var så overvældende, at Grethe måtte af med den straks jeg kom.
Den havde været indespærret i fire år, hvor der ikke havde været en mulighed
for at komme af med den, dele den med et andet mennesker, nu skulle den
ud. Lidt flov bød hun indenfor og bød mig tage plads i sofaen. Der var dækket
op med kopper og småkager. Hun var forberedt på, at jeg kom, og hun havde
forberedt, hvad hun ville sige. At det kom så heftigt var nok ikke så planlagt.
Men Grethe havde mere på hjertet. Hun fortæller om sit ægteskab,
som blev opløst for 6-7 år siden. Et ægteskab, der var præget af megen vold.
Igen og igen havde hun sagt til sig selv, at hun ville skilles. At hun ville frigøre
sig fra sin voldelige mand.
-Men det var svært at tage sig sammen, sagde Grethe lavmælt. Når jeg
endelig havde besluttet mig til, at nu skulle det ske, ja så gik det lidt bedre. Jeg
fik et lille håb, som jeg så knugede mig til i nogen tid. Men det blev blot værre
igen, og jeg følte mig fuldstændig fanget i et mønster, jeg ikke kunne slippe ud
af.
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Hvad ville familien sige? Hvad ville vennerne sige? havde Grethe
spurgt sig selv. - Man vil jo gerne have, at det hele skal se så pænt og ordentlig
ud, sagde hun med et skævt smil. -Hvad der foregår indenfor dørene kommer
ikke andre ved, det var sådan jeg tænkte. Det gik slet ikke op for mig, at både
familie og venner havde opdaget det for længst, men jeg ville for alt i verdenen
dække over skandalen. Først var det barnet, der lige skulle godt i vejen, så blev
det børnebørnene. Der var altid noget, der lige skulle falde på plads, førend
jeg kunne tænke på at bryde ud selv, sukkede Grethe.
Det lykkedes Grethe at komme ud af ægteskabet efter lange overvejelser og mange tilløb. -Men vennerne faldt fra, siger Grethe med slet skjult
bitterhed, -og så sad jeg der helt alene. Da min datter så blev syg, syntes jeg det
hele ramlede-.
Der er ingen tvivl om, at Grethe har været udsat for store psykiske belastninger i sit liv. Oveni dette fik hun så også en blodprop for et par år siden.
Heldigvis havde hun så mange ressourcer tilbage, at hun har kæmpet sig
gennem skavankerne og nu med sine egne ord kun har det problem tilbage, at
hun ikke skriver så pænt mere.
Jeg synes nu nok, der er andet der skal på plads i Grethes liv, så jeg
måtte prøve at lave nogle aftaler med hende. Det bekymrede mig, at hun ret
hurtigt efter at jeg var kommet sagde til mig, at hun ofte ønskede sig, at det
hele var slut. Derfor var det første jeg sagde til hende, at nu skulle vi to lave en
aftale om, at hun ikke måtte gøre noget dumt. Vi talte om, at livet er værd at
leve, at det nu gælder om at finde ind til glæden igen. Der er så mange positive
ting ved livet, og ikke mindst har hun jo børnebørnene, som hun kom så tæt
ind på, da datteren døde. Men også alt det andet. De små glæder i hverdagen,
som strømmer en i møde, men som man selv skal være parat til at samle op.
Jeg var ikke i tvivl om, at Grethe trængte til professionel hjælp, og jeg
fik hende til at love, at hun meget snart ville gå til sin læge og tale lidt med
ham om, hvordan hun har det i det hele taget. Samtidig lovede jeg at skabe
kontakt til en psykoterapeut, så hun kunne få bearbejdet sine oplevelser og sin
sorg på en ordentlig måde. Sker det ikke bliver det blot et uoverstigeligt bjerg,
der bliver højere og højere.
-Jeg havde egentlig tænkt mig at sende afbud inden du kom, sagde
Grethe inden jeg gik, - men det var godt jeg ikke gjorde det.
Efter besøget talte jeg med Grethe i telefonen nogle gange, idet jeg
fulgte op på hendes lægebesøg og besøgene hos psykoterapeuten. Efter et par
måneder sendte hun mig en mail, hvor hun blandt andet skrev:
-Jeg er begyndt at glæde mig over at være sammen med andre. Det
går langsomt fremad, og jeg arbejder med mig selv hver dag. Du skal have
mange tak for at du ledte mig i den rigtige retning efter fire år i et stort sort
hul-.
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“Vi har lov
til at invitere
os selv ind”
“Vi har lov til at invitere os selv ind” siger forkvinden for SUFO,
Vibeke Reiter og fortsætter: -Vi har alle vores frihed, og vi forebyggere respekterer naturligvis dette, men der skal ikke være tvivl om, at formålet med vores
besøg er at hjælpe ældre mennesker til at finde egne ressourser og udnytte
dem.
Vibeke Reiter er forkvinde for Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg, som forkortes SUFO. Hun er
sygeplejerske ligesom hovedparten af forebyggerne. Der er dog også ergoterapeuter, fysioterapeuter, social -og sundhedsassistenter og andre i jobbene i
landets kommuner. Den systematiske forebyggelse i forhold til ældre borgere
startede for knapt en snes år siden og blev i 2010 funderet i serviceloven.
Bestemmelsen kan sammenfattes således: Kommunalbestyrelsen skal mindst
én gang årligt tilbyde alle borger, der er fyldt 75 år, et forebyggende hjemmebesøg. Kommunalbestyrelsen kan fortsat vælge at undtage borgere, som
modtager praktisk og personlig hjælp fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.
Det at forebyggerne kan invitere sig selv på besøg hos de ældre
borgere over 75 år anser Vibeke Reiter som en meget væsentlig forudsætning for, at ordningen har effekt. -Det er naturligvis folks ret at sige nej til
besøget, men rent faktisk er det ca. 40-45%, der tager imod tilbuddet. At det
ikke er højere skyldes måden kontakten til ældre sker på, og det er forskelligt
fra kommune til kommune. Alle får et brev med beskrivelse af ordningen og
tilbud om et besøg, men det siger sig selv, at man kan være mere eller mindre
insisterende i måden at skrive det på. Vi synes, det er bedst, hvis man tilbyder
besøg på en bestemt dag og tidspunkt, i stedet for at vente på en tilbagemelding fra den ældre, som måske ikke kommer, siger Vibeke Reiter.
Flere af kommunerne prøver at få kontakt med de ældre via
temamøder, hvor de ældre kan komme og forhøre sig om forskellige ting af
interesse for dem, og hvor de også vil kunne lave besøgsaftaler med forebyggerne. Det kan være en god måde at få kontakt på, men man risikerer at det er
de svageste af de ældre, der ikke kommer til disse møder.
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-Man må også snakke sig ind ad døren engang imellem, siger Vibeke
Reiter. -Man kan godt blive mødt i døråbningen og føle, at her er man ikke
velkommen. Så gælder det om at finde en god måde at få dialogen igang, og så
ender det faktisk i de fleste tilfælde med, at man bliver budt indenfor.
-De fleste ældre ved, hvad besøgene går ud på, og de synes, der er rart
med sådanne besøg. Vi går grundlæggende ind og støtter op om at udvikle
folks ressourcer, så de kan klare sig selv. Selvom vi er en del af kommunen, er
vi alligevel lidt af en neutral instans, siger Vibeke Reiter. -Ofte er vi den første
kontakt mellem borger og kommune, og vi kan mange gange spare andre henvendelser til kommunen.
-Mange ældre har det særdeles godt, men der er også nogle der kunne
have brug for besøgene, førend de bliver 75 år. Dette gælder ikke alene mange
af de etnisk fremmede borgere, hvor der generelt er brug for en tidligere indsats, men det gælder også en del danske borgere. Forskellene mellem de bedre
stillede og de mest udsatte er blevet klart større i de senere år, og det registreres tydeligt i vores arbejde. Uligheden er synlig. Specielt er de meget gamle,
der kun har folkepensionen, der er de mest udsatte. Her har vi en betydelig
opgave for at få folk til at være mere opsøgende efter hjælp.
Nedskæringerne i kommunerne rammer hårdt og specielt blandt de
svageste ældre, og nedskæringerne rammer naturligvis også de forebyggende
hjemmebesøgere. -Oprindelig havde vi mulighed for at besøge de ældre to
gange om året, nu er det skåret ned til ét besøg, men det er godt at ordningen
har kunnet bevares, siger Vibeke Reiter. -Det er også i orden, at mennesker,
der får massiv pleje og på denne måde er i kontakt med det kommunale system, kan fritages for besøg. Så er det op til os som forebyggere at sørge for god
information til vore kolleger i hjemmehjælpen om ting, de skal være opmærksomme på hos de ældre.
-På vore besøg har vi naturligvis fokus på den konkrete og øjeblikkelige situation. Generelt er det vigtigt at arbejde ud fra princippet hjælp til
selvhjælp. Vores vigtigste værktøj er samtalen, at vi involverer os og at vi har
en anerkendende tilgang. Hvad nytter det at tjekke blod, blodtryk, sukker
m.v., hvis man ikke tjekker livet, spørger Vibeke Reiter.
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Medarbejdere der arbejder med hjemmebesøgene blandt ældre har dannet
Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg, som forkortes SUFO.
Se mere om foreningen på www.sufo.dk

Foreningen formål er:

•
•
•
•
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at medvirke til at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og
udvikles således, at ordningen varetages på et højt sundheds
fagligt niveau
at bidrage til at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forbyggende indsats
at styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på
tværs af forskellige faggrupper
at medvirke til at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang
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Det lille skub
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