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”Man måste älska de gamla, 

annars funkar det inte” 

Undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre som har upplevt 

trauma 

Kajsa Båkman 

Sammanfattning 

Denna studie har genomförts på Judiska Hemmet i Stockholm där ca 75 % av de boende är 
överlevande från Förintelsen under andra världskriget. Syftet med studien var att undersöka 

undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda äldre personer som har upplevt trauma. 

Frågeställningarna handlade om vilket kunnande informanterna anser vara viktigt i arbetet med dessa 

personer och deras uppfattning om hur denna kunskap bäst lärs in. Vidare tillfrågades informanterna 
om vad de anser vara viktigt att tänka på i bemötandet av personer som har upplevt trauma. 

Informanterna ombads även beskriva sina upplevelser av svårigheter i arbetet och hur de hanterar 

dessa svårigheter. Den sista frågeställningen handlade om vilket stöd informanterna anser vara viktigt i 
arbetet med personer som har upplevt trauma.  

Resultatet visade att den kunskap som informanterna ansåg vara viktig var att känna till bakgrunden 

till den traumatiska händelsen. För informanternas del handlade det om att veta vad som hände under 
Förintelsen. De ansåg även att man måste ha förståelse för hur traumat kan ha påverkat den som blivit 

utsatt. Bästa sättet att lära sig detta tyckte undersköterskorna var att vid introduktionen få föreläsningar 

om Förintelsen och trauma. Även studieresor till koncentrationsläger hade tillfört mycket kunskap och 

fördjupad förståelse. Vid frågor om bemötande och förhållningssätt svarade informanterna att det 
grundläggande är att bygga upp ett förtroende, helst via kontaktmannaskapet. Det handlade även om 

att ha ett personcentrerat förhållningssätt där man ser till varje individs behov. När det gällde 

svårigheter i arbetet framkom det att de äldre som har upplevt trauma verkar vara mycket känsliga för 
stress. Informanterna var även eniga om att man inte ska ställa frågor om de traumatiska 

upplevelserna. Man ska istället lyssna aktivt när den äldre själv ta initiativ till att berätta. Som exempel 

på svårigheter nämndes allt som är kopplat till personlig hygien, framför allt duschningar. Den höga 
graden av ångest hos de boende och klagande togs även upp och inte sällan var det kopplat till 

matsituationen. Störd nattsömn och mardrömmar var också ett återkommande tema. Hanterandet av 

svårigheterna handlade i huvudsak om att lyssna, bekräfta och inte gå in i diskussion med den boende. 

Det framkom tydligt att informanterna ansåg att man som undersköterska i arbetet med äldre personer 
som har upplevt trauma behöver stöd för att orka med sitt arbete. Ofta innebär det att man pratade med 

sina arbetskamrater men man såg även handledning vara en bra form av stöd. 

Nyckelord  

Trauma, PTSD, Förintelsen, äldre, äldreboende, undersköterskor, vårdpersonal 
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Inledning 

Ända sedan Judiska Hemmet öppnades i Stockholm år 1958, har en majoritet av de boende bestått av 

överlevande från förintelsen under andra världskriget. Förföljelse och vistelse i arbetsläger och/ eller 

koncentrationsläger har inneburit att de har varit utsatta för svåra traumatiska upplevelser i sin 

ungdom. Flertalet av dessa äldre personer har symtom på PTSD (post traumatiskt stressyndrom). När 

de anlände till Sverige efter kriget fick de rekommendationen att inte tala om det de hade varit med 

om, utan istället försöka glömma det som hade hänt. Många startade ett nytt liv i Sverige med familj 

och arbete och de svåra minnena från kriget har funnits med dem mer eller mindre hela tiden. Nu när 

de har blivit äldre flyttar många till Judiska Hemmet. Vid ålderdom och sjukdom som leder till att man 

blir beroende av hjälp kan minnet av de traumatiska upplevelserna triggas igång på nytt.  

Efter att själv ha arbetat som undersköterska på Judiska Pensionärshemmet i mitten av 80-talet och 

senare som sjuksköterska och enhetschef för demenssenheten på Judiska Hemmet, fram till år 2010, 

kan jag konstatera att det många gånger kan innebära en stor utmaning för vårdpersonalen att arbeta 

med dessa äldre. På Judiska Hemmet finns det i personalgruppen undersköterskor med lång erfarenhet 

av att vårda äldre med traumatiska upplevelser. Den generation som direkt drabbades av Förintelsen 

håller på att försvinna men kunskapen kring hur man arbetar med personer som har upplevt trauma 

känns viktig att fånga upp genom intervjuer och dokumentera. Detta med tanke på att nya grupper av 

äldre som har upplevt trauma kan komma att bli aktuella i den svenska äldreomsorgen framöver. 

Rolfner Suvanto (2009, s.39) skriver i sin artikel om Judiska Hemmet att det kan finnas anledning att 

ta tillvara på den kompetens som finns där eftersom situationen i världen tyvärr inte har blivit bättre 

efter andra världskriget. Det finns idag många människor i Sverige som kommer från förhållanden 

med krig, etniska rensningar och förföljelse. När dessa människor blir äldre kan kunskap om att vårda 

äldre med trauma behövas menar hon. Gunnarsson (2011) visar i sin artikel med statistik över antal 

flyktingar från krigshärjade länder som var bosatta i Sverige år 2009 att en stor grupp av dessa kan 

komma att bli aktuella för svensk äldreomsorg i slutet av 2030-talet.  

Tanken med denna studie är att fånga upp den kunskap som under åren har vuxit fram på Judiska 

Hemmet i arbetet med äldre personer som har upplevt trauma. Symtomen på diagnosen PTSD är 

liknande från person till person, oavsett orsaken till trauma, även om personernas upplevelser 

självklart är unika. Tyngpunkten i studien läggs därför på trauma i allmänhet och inte på Förintelsen 

specifikt. Fokus på detta arbete ligger på de erfarenheter och upplevelser som personalen som arbetar 

med de äldre överlevande har och inte på de äldre själva. Förhoppningen är att denna studie kan ge 

kunskap om hur man kan förhålla sig till andra traumatiserade personer, som redan nu finns och 

sannolikt kommer att finnas i större utsträckning i äldreomsorgen i framtiden.  
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Bakgrund 

Trauma 

Ordet trauma kan användas i olika sammanhang och förknippas ibland med fysiska trauman i samband 

med olyckor. I detta arbete syftar ordet trauma på psykiskt trauma som kommer sig av att en person 

har varit med om en händelse där upplevelsen var förknippad med intensiv rädsla, hjälplöshet eller 

skräck (American Psychiatric Association, 1995, s.160). Exempel på situationer som kan definieras 

som traumatiska och som kan framkalla posttraumatiska stressreaktioner kan enligt Jonsson (2005, 

s.27) vara allvarliga olyckor, ödeläggelse av individens hem eller samhälle, katastrofer, terrorism, 

naturkatastrofer, våldtäkt eller andra brott. Traumat kan även bestå i att man utsätts för hot om att man 

själv eller någon annan ska skadas. Det kan även handla om att man upplever eller bevittnar egen eller 

annans fysiska skada (ibid). Michel, Lundin & Otto (2001, s.71) skriver om psykisk stress och menar 

att det är ett resultat av att ha blivit utsatt för ett psykiskt trauma eller en situation där man har hotats 

till livet. Om den psykiska stressen är tillräckligt stark eller pågår en längre tid kan det leda till psykisk 

ohälsa. Det kan handla om att personen får mardrömmar och sömnstörningar. Många upplever 

nedstämdhet och visar en tendens till att dra sig undan. Det kan även yttra sig som att man lätt blir 

irriterad och har humörssvängningar. Att bära på skuldkänslor är inte ovanligt och många upplever att 

de är spända i kroppen och rädda för att bli påminda om den traumatiska händelsen (Michel et al., 

2001, s.55). 

PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom 

Historiskt sett har man dokumenterat posttraumatisk stress redan år 1666 i samband med en stor brand 

som härjade i London. Annars är fenomenet mest omskrivet i medicinska journaler, framför allt 

kopplat till krigshändelser som det amerikanska inbördeskriget, första och andra världskriget och 

Koreakriget. Under Vietnamnkriget erkändes posttraumatisk stress som en psykiatrisk åkomma som 

fick namnet PTSD. Man fastställde då även att PTSD kunde uppkomma av andra händelser än krig 

(Jonson, 2005, s.29). 

Enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) diagnostiseras PTSD 

sammanfattningsvis enligt följande tre symptomgrupper (American Psychiatric Association, 1995, 
s.160-162):  

 

Ett ständigt och plågsamt återupplevande av händelsen. Den traumatiska händelsen kan 

återupplevas genom att personen har påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller 

förnimmelser som påminner om den traumatiska händelsen. Man kan ha återkommande mardrömmar 

om händelsen eller hallucinationer. 

Vid inre eller yttre signaler som påminner om den traumatiska händelsen kan personen känna ett 

intensivt psykiskt obehag eller få fysiska reaktioner. 

Ett ständigt undvikande av stimuli som kan associeras till den traumatiska händelsen. Personen 

kan ha svårt att minnas viktiga detaljer av den traumatiska händelsen och undviker aktivt samtal eller 
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känslor som kan associeras till traumat. Det kan även innebära att man undviker aktiviteter, platser 

eller personer som påminner om det jobbiga som har hänt. Inte sällan känner man sig likgiltig och man 

upplever ett främlingskap inför andra människor.  

Ihållande symtom på överspändhet, vilket inte funnits före traumat. Personen kan ha en orolig 

sömn eller svårigheter att somna. Man är ofta irriterad och får lätt vredesutbrott. 

Koncentrationssvårigheter är vanliga och man kan vara lättskrämd och vaksam på ett överdrivet sätt. 

(För fullständiga diagnostiseringskriterier, se Diagnosmall PTSD, bilaga 2). 

 

Enligt American Psychiatric Association (1995, s.162-163) ska symtomen ha varat i över en månads 

tid för att ett tillstånd ska klassas som posttraumatiskt. Annars gäller diagnosen ASD (akut 

stressyndrom) vars symtom liknar de vid PTSD men är övergående inom en månad. Posttraumatiskt 

stressyndrom delas upp i två olika faser. Akut PTSD innebär att symtomen har varat mindre än tre 

månader. Kronisk PTSD innebär att symtomen har funnits i tre månader eller längre. Med försenad 

debut av PTSD menar man att symtomen har debuterar minst sex månader efter trauma. Detta tillstånd 

brukar även benämnas LOSS (Late onset stress symptomatology). Den ryske vetenskapsmannen 

Pavlov utförde redan år 1927 försök på hundar och kom fram till det han kallade klassisk betingning. 

Det innebär att detaljer från en händelse kan fungera som stimuli för att minnen från den traumatiska 

händelsen ska komma upp igen. Forskare har senare förklarat sent debuterande PTSD med att det 

resultat Pavlov kom fram till även är applicerbart på människor (Michel et al. 2001, s. 100-101). 

Känslomässigt laddade minnen kan triggas igång i vardagliga situationer och det kan då vara som att 

personen upplever traumat på nytt, vilket brukar kallas för ”Flashbacks”. Kellermann (2009, s.37–38) 

beskriver hur så kallade ”triggers” som påminner personen om traumat kan fungera som en utlösande 

faktor. Stora ”triggers” kallar man händelser som exempelvis livskriser och dödsfall som kan utlösa 

minnet av traumat. Även förluster av exempelvis hälsa eller det faktum att man slutar arbeta och går i 

pension kan utlösa minnet av gamla trauman. Små triggers kan handla om förnimmelser som ljud, 

dofter eller synen av något som på något sätt symboliserar traumat.  För att i möjligaste mån undvika 

att utsätta personen för ”triggers” är det bra om man känner till personens bakgrund. Man får samtidigt 

vara medveten om att frågor om levnadshistorien i sig kan fungera som en ”trigger” varför detta bör 

ske med största försiktighet och finkänslighet. Michel et al. (2001, s.73) skriver att de personer som 

har upplevt trauma kan ha en förhöjd muskelspänning och en förstärkt ”startle reaktion” som innebär 

att man snabbt och lätt reagerar starkt på yttre stimuli. 

Judiska Hemmet 

År 1942 etablerades Judiska Pensionärshemmet vid Gullmarsplan i Stockholm. De pensionärer som 

bodde där blev med tiden äldre och sjuka och man öppnade därför år 1958 Judiska sjukhemmet i 

Hammarbyhöjden i Stockholm. År 1986 byggde man ut fastigheten i Hammarbyhöjden och Judiska 

Pensionärshemmet flyttade dit. I dag heter verksamheten Judiska Hemmet och det är ett äldreboende, 

framför allt för personer med judisk förankring som drivs av den ideella föreningen Judiska Hemmet. 

Något pensionärshem finns inte längre och samtliga boende kommer via biståndsbeslut. Man har totalt 

72 platser varav 24 är fördelat på två avdelningar för demensvård. Resterande 48 platser är med 

inriktning på somatisk vård (Rolfner Suvanto, 2009, s.37-39). I en informationsbroschyr från Judiska 

Hemmet (2008) framgår det att verksamheten bedriver vård och omsorg enligt samma vårdmetoder 

som andra äldreboenden i landet men skillnaden består i att Judiska Hemmet tillämpar 

koshermathållning och håller på de judiska traditionerna. Man firar inga traditionella svenska högtider 
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utan endast de judiska och man håller gudstjänster i den egna synagogan som finns på hemmet. Även i 

vård i livets slutskede och vid dödsfall följer man de judiska traditionerna. I broschyren framgår även 

att flertalet av de boende har sitt ursprung från Östeuropa och är överlevande från Förintelsen.  

På engelska används begreppet ”Holocaust Survivors” för de personer som överlevde tiden i arbets – 

och eller dödsläger under Förintelsen. Det omfattar även de personer som höll sig gömda och på så sätt 

överlevde (Kellermann, 2009, s.20). På svenska kallas denna grupp för ”Förintelseöverlevande” eller 

”överlevande”. Statistik från Judiska Hemmets årsrapport för år 2011 beskriver att antalet överlevande 

från Förintelsen hade minskat genom de dödsfall som skedde under året. Andelen överlevande bland 

de boende har under många år varit ca 80 % men hade i slutet av år 2011 sjunkit till att omfatta ca 75 

% av de 72 personer som bor på hemmet. Eftersom många av de boende är födda i Östeuropa är 

sannolikheten att de på något sätt har drabbats av Förintelsen mycket stor. Att vara av judisk börd i 

Östeuropa under åren 1933-1945, då Förintelsen pågick, innebar att det i stort sett var omöjligt att 

undgå att drabbas av förföljelsen av judar. Statistiken från år 2011 (se bild 1) visar att medelåldern för 

de boende var 90,2 år, vilket innebär att de var tonåringar eller unga vuxna vid andra världskrigets slut 

år 1945. En del kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, andra kom med de s.k. ”Vita 

bussarna” som Röda Korset använde för att hämta överlevande från koncentrationslägren till Sverige. 

Bild 1 

 

Källa: Judiska Hemmet (2012) 

Succesivt sker nu en förändring på Judiska Hemmet i och med att den generation som har upplevt 

Förintelsen nu är mycket gamla och avlider vart eftersom. Det kommer i framtiden att vara barnen till 

de överlevande den s.k. ”Andra generationens överlevande” som flyttar in. Även om de inte direkt har 

upplevt Förintelsen så lever spåren kvar i dem eftersom de ofta på olika sätt har påverkats av sina 

föräldrars upplevelser under kriget.  

Kellermann (2009, s.13) menar att de traumatiska upplevelserna under Förintelsen var så pass extrema 

och långvariga så sannolikheten att de överlevande har utvecklat någon form av posttraumatisk 
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reaktion efter kriget är därför mycket hög. Psykologen och psykoterapeuten Sara Wasersztrum är på 

Judiska Hemmet varje måndag och finns då tillgänglig för samtal med boende eller anhöriga eller för 

handledning med personalen vid behov. I en intervju i tidningen Äldreomsorg (Rolfner Suvanto, 2009, 

s.38) säger Sara Wasersztrum: 

 
Det räcker egentligen för en människa att åldras, det är tillräckligt krävande att behöva ta emot hjälp. 

Om den äldre dessutom har en erfarenhet från koncentrationsläger aktiveras det tidigare traumat i 

omsorgssituationen. 

 

Hon beskriver vidare hur en nära, intim omsorgsrelation kan påminna den äldre om det 

beroendeförhållande de som offer hade till sin fångvaktare, vilket kan väcka starka minnen och 

känslor. Situationen skapar ångest både hos den äldre och hos personalen menar Sara Wasersztrum 

som även har haft handledning för de grupper av personal som har deltagit i de studieresor som man 

under flera omgångar har arrangerat för personalen på Judiska Hemmet. Man har åkt bl.a. till 

Budapest, Prag och senast till Krakow, år 2009 då man gjorde två gruppresor och man besökte bl.a. 

koncentrationslägret Auschwitz- Birkenau. Jag var själv med på de två resorna till Krakow i rollen 

som enhetschef för demensenheten.  

Flyktingar 

Erfarenheter från krig, tortyr och förföljelse finns hos allt fler äldre i Sverige. Dessutom kan 

migrationen i sig innebära en stor påfrestning för den äldre personen menar Suvanto och Rolfner 

Suvanto (2009, s.33-34). Författarna skriver att trauman kan väckas på nytt i samband med att 

personen åldras och behöver vård. Det kan utöver krigshändelser handla om obearbetade kriser eller 

sexuella övergrepp där minnena blir aktuella i och med åldrandet. 

Michel et al. (2001, s.23-24) menar att den situation som föranleder att en människa flyr från sitt 

hemland ofta har inneburit att de har varit med om svåra traumatiska upplevelser. Inte sällan har man 

varit utsatt för psykisk eller fysisk tortyr och direkta dödshot. Tuire Toivanen arbetar som läkare på 

Röda Korsets center för torterade flyktingar och hon skriver i sin rapport (Toivanen, 1998, s.10) att 

invandringen fram till 70-talet i huvudsak bestod av arbetskraftinvandring men att det nu till stora 

delar handlar om flykt från krig och förtryck. På Röda Korsets mottagning ger man stöd och hjälp åt 

de flyktingar som har blivit torterade. Toivanen skriver att de skador som de torterade flyktingarna 

uppvisar ofta är kopplade till posttraumatiskt stressyndrom. Under åren 1970-1999 kom stora grupper 

flyktingar till Sverige från länder med diktatur eller krig. Dessa människor har ofta förlorat anhöriga 

och vänner men även sitt arbete, sitt hem och den sociala identiteten och nätverket (Michel et al., 

2001, s.23). Gunnarsson (2011) visar i en artikel i tidningen Kommunalarbetaren vad detta kommer att 

få för konsekvenser för samhället framöver. I artikeln finns statistik från Statistiska Centralbyrån 

(SCB) över åldersfördelningen för de människor som sedan 1980-talet har kommit till Sverige från de 

största flyktingländerna. De flesta är idag i den yngre medelåldern och dessa personer kommer om ca 

30 år att vara aktuella för den svenska äldreomsorgen. (se bild 2) 
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Bild 2 

 

 
 
Källa: Gunnarsson (2011) 

Tidigare forskning 

När det gäller studier på äldre personer som har upplevt trauma verkar det uteslutande som om de 

studier som finns är gjorda på Förintelsens överlevande. Detta antagande stärks genom den 

litteraturstudie som Levine (2001) har gjort där syftet var att undersöka hur socialarbetare i USA kan 

hjälpa flyktingar som har utsatts för trauma. Slutsats från studien är att den bästa lärdomen och 

kunskapen om detta kan hämtas från den forskning som har gjorts på personer som har suttit i 

koncentrationsläger under andra världskriget. Även Kellerman (2010, s.18) beskriver att den forskning 

som har gjorts på överlevare från Förintelsen idag är vägledande när det gäller dagens forskning kring 

trauma och folkmord. Det finns även mycket forskning gjord på andra generationen överlevande, dvs. 

barnen till de överlevande från Förintelsen där man framhåller att även denna generation ofta har fått 

psykologiska men pga. det trauma som deras föräldrar utsattes för. Mycket finns skrivet om de 

konsekvenser som Förintelsen har fått för de personer som har drabbats men det tycks vara få studier 

gjorda om hur det är att vårda dessa personer när de har blivit äldre. När det gäller forskning kring 

PTSD skriver Jonsson (2005, s. 27-28) att det framför allt är i USA forskningen sker och att Sverige 

och andra länder tyvärr inte bidrar med studier i någon större utsträckning. Jag har inte kunnat finna 

någon svensk studie baserad på vårdpersonals erfarenheter med att arbeta med äldre personer som har 

upplevt trauma. Däremot finns det några till ämnet angränsande studier gjorda i USA, Kanada, Israel 

och Australien.  

Studier kopplade till vårdpersonalens arbetssituation  

Leonard (2003) har i en israelisk studie intervjuat vårdpersonal som arbetar med äldre personer som 

har överlevt Förintelsen. De 18 personer som intervjuades arbetade på äldreboenden, inom hemtjänst 

eller på sjukhus. Studien visar att många av vårdpersonalen upplevde det som mycket ansträngande att 

vårda denna grupp äldre. De ansåg att arbetet tog mycket tid och att de överlevande ofta var krävande 

och ville ha mycket uppmärksamhet. De upplevde även att de äldre hade bristande tålamod och 

förståelse för vårdpersonalens situation. Författaren till studien kom till slutsatsen att det fanns en stor 

risk för att vårdpersonalens attityd till de äldre överlevande från Förintelsen skulle kunna resultera i en 

negativ spiral där personalen blir avvisande mot de äldre som i sin tur blir ännu mer krävande. Detta 
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skulle kunna undvikas genom ökat stöd till vårdpersonalen för att bryta den negativa attityd till dessa 

äldre som fanns i gruppen menar författaren.  

Rosenfield (2001) har intervjuat vårdbiträden och undersköterskor på ett amerikanskt äldreboende med 

många överlevande från Förintelsen. En stor del av personalgruppen hade engelska som andra språk 

och vissa hade inte fått lära sig så mycket om andra världskrigets historia i sitt hemland. Personalen 

fick ta del av ett utbildningsprogram om Förintelsen som genomfördes i samarbete med ett museum i 

Los Angeles. Intervjuer innan utbildningen visade att många i personalgruppen upplevde de äldre 

överlevande som mycket krävande och påfrestande. Syftet med studien var att utvärdera om 

utbildningen om Förintelsen ökade vårdpersonalens kunskap om och attityden till de personer som de 

vårdar. Slutsatsen var att vårdpersonal bör få utbildning om Förintelsen och trauma eftersom detta 

visar sig vara en förutsättning för att de ska kunna känna empati för de äldre som de vårdar.  

En annan amerikanskt studie gjord av Andersson, Field och Dobbs (2011) hade som syfte att genom 

litteraturstudier undersöka hur åldrandet påverkar personer som tidigare i livet har upplevt trauma. När 

de tittade på interaktionen mellan trauma och åldrande hade de i åtanke att ta reda på om det är något 

man ska beakta när dessa personer flyttar in på ett äldreboende.  De kom i studien fram till att det är 

angeläget att identifiera eventuella upplevelser av tidigare trauma hos äldre personer i samband med 

att de flyttar in. Studien visar även att det inte är ovanligt att minnet av tidigare upplevda trauman 

dyker upp på nytt, när man som äldre förlorar hälsan och förmågan att klara sig själv. Detta kan ske 

genom att ”triggers” i vårdmiljön kan skapa starka reaktioner. Om man som vårdpersonal har en 

kunskap och förståelse för vad detta härleder från kan vårdsituationen många gånger underlättas menar 

författarna.  

En australiensisk litteraturstudie (Joffe, Joffe och Charmaine, 1996) tar upp frågan om hur man som 

läkare och annan vårdpersonal kan underlätta mötet med personer som har upplevt extrema trauman. 

Studien framhåller att det som är kännetecknande för den grupp som har överlevt Förintelsen med stor 

sannolikhet påminner om det som är utmärkande för andra grupper av personer som har upplevt 

trauma. Som exempel på delar av världen där dessa grupper kan förekomma nämns Balkanländerna, 

Sydamerika och Afrika. Det som kan vara speciellt för gruppen som överlevt Förintelsen är att läkare 

var verksamma i koncentrationslägren och de hade där en framträdande roll i att välja ut vilka som 

skulle leva eller dö. De utförde även medicinska experiment som världen inte har skådat sedan dess. 

Denna minnesbild av läkare försvårar när dessa personer nu har blivit äldre och i större utsträckning är 

i behov av sjukvård menar författarna. De skriver även att ålderdom kan reaktivera tidigare trauman i 

och med att man upplever att personer som är i samma ålder dör och man kan åter konfronteras med 

den dödsångest man upplevde då man utsattes för trauma. Rädslan för sjukvården kan leda till att 

personerna inte känner tillit till vården och därför undviker att söka hjälp. En annan aspekt som 

försvårar, som tas upp i studien är de äldres erfarenhet av att de som inte var friska i lägret dödades. 

Studien lyfter även fram att det kan vara svårare för personer som har överlevt Förintelsen att flytta till 

äldreboenden eftersom de förknippar detta med minnet av att ha blivit förvisade från sitt hem till 

getton. Författarna uppmanar läkare och annan vårdpersonal till en ökad medvetenhet om detta 

problem. De framhåller även risken med att den läkare eller vårdpersonal som upplever en osäkerhet i 

att hantera traumatiserade personer kan reagera med att bli formell och gömma sig bakom sin 

yrkesroll, vilket i sin tur kan öka känslan av obehag hos vårdtagaren. Genom att sprida kunskap om 

trauma till läkare och annan vårdpersonal skulle bemötandet och vården kunna fungera bättre menar 

författarna. De tar även upp risken för motöverföring det vill säga att läkaren reagerar känslomässigt 

negativt på patientens beteende (se teoretisk ram), och framhåller att detta fenomen kan minskas 

genom kunskap om trauma. 
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Studier kopplade till äldre som har upplevt trauma 

Måltiden och nutrition har en central roll i äldreomsorgen och det var därför intressant att läsa den 

studie som Sindler, Wellman och Baruch Stier (2004) har gjort där de intervjuade 25 personer mellan 

71 och 85 års ålder, bosatta i Florida och samtliga överlevare från Förintelsen. Syftet med de 

semistrukturerade intervjuerna var att få fram om de äldres erfarenheter från Förintelsen påverkar 

deras nuvarande attityd till mat. Studien visar att så är fallet och det yttrar sig bland annat genom att 

personerna har en överdriven tendens till att bunkra matvaror och de har svårt att kasta mat, även om 

den är gammal. Det som även framgick var att många av de äldre hade ett begär att äta speciella saker, 

framför allt choklad och godis. Även bröd verkade vara något som många av de intervjuade hade svårt 

att vara utan. Många beskrev hur vissa födoämnen kunde framkalla minnen av tiden i lägret och de 

hade svårt att stå i kö för att få mat eftersom detta gav associationer till hur de fick köa för att få mat i 

koncentrationslägret. Många upplevde stress när de inte hade mat tillgänglig och de hade därför som 

vana att alltid ha med sig något ätbart.  

En annan viktig aspekt inom äldreomsorgen är de äldres sömn. Kaminer och Lavie (1991) har utfört 

en jämförande sömnstudie på personer som är överlevande från Förintelsen och personer som inte 

hade upplevt trauma. De kunde då konstatera att traumatiska upplevelser har en tydlig långtidseffekt 

på sömnen. De personer som hade överlevt Förintelsen hade en betydligt sämre sömn med 

ångestfyllda mardrömmar, avbryten sömn och kortare drömperioder jämfört med kontrollgruppen.  

Sadavoy (1997) har genom en litteraturstudie tittat på eventuella likheter och skillnader mellan 

överlevande från Förintelsen och krigsveteraner från andra världskriget, Koreakriget och 

Vietnamkriget. Studien visade att överlevande från Förintelsen verkade ha lyckats bäst med att som 

äldre hantera det trauma de hade upplevt tidigare i livet. Samtliga som ingick i studien visade dock 

tecken på sömnsvårigheter och påträngande minnen som gjorde att de försökte undvika situationer 

som påminde om traumat. Det rådde även en bristande tillit till andra och en ökad känslighet inför 

åldrandet hos samtliga grupper. Även Khouzam (2008) har i sin litteraturstudie tittat på Förintelsens 

överlevande och amerikanska krigsveteraner och tar i studien upp olika aspekter på PTSD och 

åldrande. Studien pekar bl.a. på att PTSD symtomen hos äldre män ofta är kopplade till krig medan det 

hos kvinnor oftare kan handla om obearbetade sexuella övergrepp. Författaren menar att det borde 

vara möjligt att även efter en flytt till ett äldreboende få tillgång till bl.a. terapi och medicinsk 

behandling mot PTSD symtomen. En annan intressant studie kopplat till äldre och trauma är den 

amerikanska fokusgruppstudie som har gjorts för att utforma ett självskattningstest för att upptäcka 

sen debut av PTSD. Fokusgrupperna bestod av äldre manliga veteraner från andra världskriget, 

Koreakriget och Vietnamkriget som inte har haft symtom på PTSD förrän först när de har utsatts för 

de förändringar och utmaningar som åldrandet innebär (s.k. LOSS – late onset stress 

symptomatology). Studien har inspirerat andra forskare till att använda självskattningstestet för att 

upptäcka LOSS hos äldre personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp tidigare i livet (King, 

King, Vickers, Davidson & Spiro, 2007).  

Teoretisk ram 

Överföring och motöverföring 

Psykoanalysens fader Sigmund Freud var den som år 1910 kom upp med begreppen överföring och 

motöverföring. Södergaard (2011, s.232) anser att detta är en av Freuds viktigaste insats för 

psykoanalysen. Författaren beskriver att Freud kom att tänka på begreppet överföring då han upplevde 
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att en patient förväxlade honom med någon annan person som hade haft betydelse i dennes liv. Freud 

började sedan uppmärksamma sina egna känslor i mötet med patienten och kom då fram till begreppet 

motöverföring som är motsatsen till överföring dvs. psykoanalytikerns omedvetna reaktioner på det 

patienten säger eller gör. Freuds ursprungliga definition av motöverföring är:  

 

Att terapeuten av irrationella skäl förlägger känslor/tolkar patienten utifrån förväntningar som härrör 

från tidigare situationer eller irrationella fantasier (Södergaard, 2011, s.237). 

 

Söndergaard (2011, s. 232) skriver att överföring och motöverföring är begrepp som framför allt 

används inom psykoanalysen men författaren anser att fenomenen kan förekomma inom alla yrken 

som omfattas av vårdande relationer. Trots detta handlar litteratur som finns om överföring och 

motöverföring oftast om psykoanalytiska behandlingssituationer. Med tanke på Södergaard åsikt om 

att begreppen gäller alla vårdsituationer skulle man i nedanstående text kunna byta ut orden 

terapeuten, behandling och patient mot vårdare, vård och vårdtagare. Detta skulle göra det lättare att 

relatera begreppen överföring och motöverföring till undersköterskorna och de äldre vårdtagarna i 

denna studie. För att förstå vad motöverföring är måste man även sätta sig in i begreppet överföring 

eftersom de två begreppen är relaterade till varandra. Bäärnhielm (2011, s.300) förklarar överföring 

som känslomässiga reaktioner hos patienten som riktas mot vårdgivaren och motöverföring är den 

reaktion som vårdgivaren i sin tur kan rikta mot patienten. 

 

Överföring 
Södergaard (2011, s. 235) beskriver överföring som att patienten bär med sig tidigare erfarenheter som 

kommer att visa sig i och påverka vårdsituationen. Söndergaard (2011, s. 237) talar om positiv 

överföring som kan innebära att en patient har stora förväntningar på att terapeuten ska hjälpa honom, 

vilket troligtvis grundar sig i att han tidigare har erfarenheter av att få hjälp i liknande situationer. Om 

patienten däremot har alltför höga förväntningar på vad terapeuten ska åstadkomma kan situationen bli 

problematisk eftersom terapeuten kanske inte kan leva upp till förväntningarna. Negativ överföring 

handlar om att patienten betraktar terapeuten som fientlig och bestraffande. Söndergaard (2011, s. 237) 

skriver att detta framför allt kan vara aktuellt för personer som har upplevt trauma och det borde därför 

vara sannolikt att fenomenet förekommer på Judiska Hemmet.  

Människor som har traumatiserats har ofta en obearbetad minnesbild av en rad negativa händelser 

som lätt kan aktiveras i situationer som innebär osäkerhet och rädsla. Detta kan ge uttryck i 

aggressivitet, ångest eller underdånighet. Vissa observationer tyder också på att individer omedvetet 

kan ”regissera” ett avisande eller annat negativt bemötande. Detta har kallats upprepningstvång och 

är ett hittills oförklarligt fenomen utifrån neurovetenskap men mycket påtagligt för kliniker som 

träffar patienter i komplicerade situationer (Söndergaard, 2011, s. 237). 

 

Motöverföring 

Ramos-Ruggiero (2011, s. 155) definierar motöverföring som terapeutens eventuella reaktioner i 

relationen till sin patient, dvs. alla de känslor, fantasier och impulser som skapas hos terapeuten i 

mötet. Det kan handla om känslor som olust, nedvärdering och avsky. Det är viktigt att terapeuten 

tidigt blir medveten om sin reaktion på motöverföring menar han. På så sätt kan man ha kontroll över 

sin reaktion, analysera den och på så sätt hantera den utan att den behöver levas ut. Ramos-Ruggiero 

(2011, s. 155) skriver att ”Analysen av motöverföring bör fungera som en ständig inre dialog”. Olsson 

(1999, s.183) anser att motöverföring växer fram som ett resultat av den ömsesidiga effekt terapeuten 
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och vårdtagaren utsätter varandra för. Söndergaard (2011, ss. 237-238) tar upp en intressant aspekt av 

motöverföring när han skriver att fenomenet innebär att terapeuten/ vårdaren tolkar patienten utifrån 

känslor som är kopplade till egna tidigare erfarenheter och behov. Som exempel på motöverföring tar 

författaren upp att en vårdare av egocentriska skäl vill vara/ framstå som en god person som hjälper 

andra. Risken finns då att man är så mån om att få hjälpa att man missar att istället stödja och 

uppmuntra personen till att själv få klarhet i de mönster som styr beteendet för att själv lära sig hantera 

de svårigheter man har. Om man pga. motöverföring vill hjälpa en person och denna reagerar med att 

inte vilja ta emot hjälpen finns även en risk för att man som vårdare blir frustrerad och att man 

omedvetet vill bestraffa patienten (Söndergaard, 2011, s. 238). 

Olsson (1999, s.183) skriver att överföring och motöverföring är omedvetna processer. De ger sig bl.a. 

till känna genom att man som terapeut upplever en störd inre balans eller ångest. Även Södergaard 

(2011, ss. 234-235) menar att både överföring och motöverföring sker i det omedvetna och att det 

därför inte heller går att undvika. Det faktum att vi vet om att detta sker kan däremot vara av stor vikt 

eftersom det kan leda till att man som terapeut/vårdare reflekterar över sina reaktioner på ett mer 

konstruktivt sätt. I annat fall kanske man skulle kunna reagerar med att t.ex. kränka patienten eller vara 

avvisande i sitt förhållningssätt. Söndergaard (2011, s. 236) menar även att motöverföring kan leda till 

att terapeuten antingen distanserar sig från patienten eller tvärtom närmar sig för mycket vilket kan 

leda till att behandlaren drabbas av utmattning. Om terapeuten är för distanserad kan detta göra 

patienten missnöjd eftersom man inte får tillräcklig känslomässig respons. Detta skulle kunna liknas 

vid en vårdsituation på Judiska Hemmet där en undersköterska skulle kunna drabbas av 

utmattningssymtom på grund av att hon inte har ett professionellt förhållningssätt som innebär en viss 

distans eller emotionellt skydd i sin yrkesroll. På samma sätt skulle en undersköterska som upplever 

att det är jobbigt att ta del av de boendes ångest, löpa en risk att hålla en alltför stor distans till dem, 

vilket skulle kunna påverka kontakten med de boende och vårdsituationen negativt.  

Baycrest är ett kanadensiskt akademiskt center för forskningen om åldrandet som har skapat ett 

utbildningsmaterial om att vårda äldre personer som har överlevt Förintelsen ”Caring For Holocaust 

Survivors” (Baycrest, 2008). I denna praktiska, evidensbaserade manual finns en sida som handlar om 

”Vård av de som vårdar”.  Man nämner där att all personal som arbetar med vård av överlevande bör 

känna till begreppet counter transference som är det engelska uttrycket för motöverföring. De menar 

att fenomenet innebär att det för vårdpersonal kan vara mycket jobbigt att få ta del av all den smärta 

och rädsla som de överlevande kan uppleva. Det är därför inte ovanligt att man som vårdgivare 

reagerar med att känna sig hjälplös, ledsen eller arg. Även skuldkänslor kan förekomma hos de som 

vårdar dessa äldre personer. Så länge man som personal är medveten om att dessa reaktioner kan 

uppstå och man har tillgång till stöd brukar man kunna hantera och komma över dessa känslor menar 

man i manualen.  

Carolusson (2004, s.5) skriver att självkännedom minskar risken för motöverföring. Hon hävdar att 

vårdpersonalens personliga historia omedvetet kan påverka de känslor som uppstår i mötet med den 

man vårdar och att personalen bör vara medveten om eventuella egna behov av att få vårda och hjälpa 

någon. Om hjälpen tas emot med tacksamhet blir man som vårdpersonal tillfredställd.  Om motsatsen 

uppstår och vårdtagaren inte vill ta emot den omsorg man vill erbjuda kan detta aktivera 

motöverföring. När det gäller undersköterskorna på Judiska Hemmet så skulle motöverföring kunna 

innebära att de själva reagerar på ett okontrollerat och känslomässigt sätt ex. med ilska, irritation eller 

att man blir sårad som en reaktion på det som den äldre personen som har upplevt trauma säger eller 

gör.  
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Syfte/frågeställningar  

Syftet är att undersöka undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda äldre personer som 

har upplevt trauma. 

 Frågeställningar är: 

- Vilket kunnande anser informanterna är viktigt i arbetet med personer som har upplevt trauma och 

hur anser de att denna kunskap bäst lärs in?  

- Vad anser informanterna vara viktigt att tänka på i bemötandet av personer som har upplevt trauma?  

- Hur beskriver informanterna sina upplevelser av svårigheter i arbetet och hur hanterar de dessa 

svårigheter? 

- Vilket stöd upplevs vara viktigt i arbetet med personer som har upplevt trauma? 

Metod 

Intervjuer som forskningsmetod 

Grunden till denna kvalitativa studie är sju semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

innebär att forskaren har en lista med specifika teman som ska tas upp i intervjun men den som 

intervjuas ges möjlighet att tala fritt om de ämnen som berörs. Jag ansåg att det bästa sättet för att få 

fram undersköterskornas upplevelser och erfarenheter måste vara att i ett samtal lyssna på vad de har 

att berätta. Kvale (2009, s. 17) sammanfattar sina tankar om samtalet som forskning på följande sätt: 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenhet, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna. 

 

Självklart skiljer sig en intervju från ett vanligt samtal eftersom det i intervjun är informantens åsikter 

som ska komma fram och inte forskarens. I ett vanligt samtal hade ett växelvis utbyte av tankar och 

idéer skett, vilket inte är fallet i en intervju. Valet att låta intervjuer utgöra den empiriska grunden 

bygger även på att ämnet för studien, undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda äldre 

personer som har upplevt trauma, inte tidigare finns dokumenterat i någon större utsträckning, varken i 

litteraturen eller genom tidigare forskning. Att göra en litteraturstudie var därför inte möjligt och 

tanken på att genomföra fokusgruppintervjuer med alla informanter samtidigt kändes inte aktuellt. 

Detta eftersom det rent schematekniskt är mycket svårt eftersom undersköterskorna arbetar både dag, 

kvälls - och nattetid. Jag såg dessutom en stor fördel i att få fokusera på var och en enskilt och 

eliminerade även på så sätt risken att informanterna skulle påverkas av varandras åsikter eller att 

någon skulle komma i skymundan i en gruppintervju.  

Bryman (2011, s. 412) menar att intervju är den vanligaste förekommande metoden när det gäller 

kvalitativ forskning. Han skriver att det är möjligheten till flexibilitet som gör intervju till en 
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uppskattad metod. Nackdelen menar han är att både själva intervjuerna men framför allt utskriften av 

intervjuerna och sedan analysen är mycket tidskrävande. I kvalitativa intervjuer till skillnad från 

kvantitativa är det vanligt att man låter intervjun gå i den riktning som den personen som intervjuas 

hamnar i. Riktningen kan säga en del om vad personen som intervjuas ser som väsentligt att berätta.  

Det vanligaste sättet att dela upp olika kvalitativa intervjumetoder i är enligt Bryman (2011, ss.414-

415) ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, beroende på graden av styrning från forskaren. 

Jag har, som tidigare nämnt, valt att göra semistrukturerade intervjuer och har därför utformat en 

intervjuguide (se bilaga1). Ekholm och Fransson (2008, s.15) menar att resultatet av en intervju i 

större grad beror på den som intervjuar än på den person som blir intervjuad. Jag har tänkt i samma 

banor och har haft som ambition att under intervjuerna skapa en känsla av trygghet i att jag ansvarar 

för att resultatet ska bli bra och att informanten ska bli nöjd med sin insats, parallellt med att jag har 

försökt att inte styra för hårt med risken att jag missar något väsentligt som informanten har att berätta. 

Urval 

Både undersköterskor och sjuksköterskor bjöds in till att delta i studien men det visade sig att det bara 

var undersköterskor som anmälde intresse. Till saken hör att det under de senaste åren har skett en stor 

omsättning i sjuksköterskegruppen och att det i dagsläget endast finns ett fåtal sjuksköterskor kvar 

som har arbetat en längre tid på Judiska Hemmet. Jag har valt att begränsa studien till att omfatta de 

undersköterskor som arbetar på Judiska Hemmets enhet för somatisk vård, inte demensboendet.  Som 

jag ser det är arbetet med traumatiserade äldre som dessutom har utvecklat demenssjukdom så 

komplext, att det kräver en studie i sig.  

När studien först presenterades på arbetsplatsträffen informerades personalen om att ett eventuellt 

urval utifrån längst arbetad tid på Judiska Hemmet skulle ske, om det skulle visa sig att det fanns mer 

än 8 personer som var intresserade av att delta. Eftersom det var 7 personer som anmälde sig behövdes 

ingen hänsyn tas till detta. Av de 7 undersköterskor som deltog i studien var samtliga kvinnor. 6 

stycken var i åldrarna 49-66 år med en medelålder på 59 år. En av undersköterskorna var under 30 år 

gammal. Samtliga informanter var kvinnor och tillhörde huvudsakligen dagpersonalen men även 

nattpersonal fanns representerade. En undersköterska hade arbetat på Judiska Hemmet i mindre än ett 

år medan övriga 6 undersköterskor hade arbetat där mellan 7 och 16 år. Tillsammans har 

informanterna 72 års erfarenhet av att arbeta med äldre personer som har upplevt trauma. 

Genomförande 

Inledningsvis hölls ett möte med verksamhetschefen och personalchefen på Judiska Hemmet för att 

berätta om syftet med studien och för att be om tillstånd för att få genomföra den. Därefter 

presenterades den planerade studien för personalen som arbetar på den somatiska enheten på en 

arbetsplatsträff. Jag valde att även gå på en arbetsplatsträff för personalen på demensenheten för att 

informera om varför jag i denna studie har valt att begränsa mig till att intervjua de som arbetar på den 

somatiska enheten. Detta för att det inte skulle uppstå några missförstånd kring varför inte de var 

tillfrågade. 

De personer som var intresserade av att delta i studien uppmanades att kontakta enhetschefen för den 

somatiska enheten för att boka en tid för intervju och då samtidigt få ta del av det informationsbrev 

som jag hade lämnat till enhetschefen. Intervjuerna skedde sedan på eftermiddagar mellan kl. 13.00 

och 15.00 och då högst 2 intervjuer per dag. För nattpersonalens del kom jag in på kvällen för att 
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genomföra intervjuerna, innan personen skulle påbörja sitt nattpass. Intervjuerna genomfördes på 

Judiska Hemmet i ett smakfullt inrett samtalsrum med en rofylld atmosfär. Rummet har två bekväma 

fåtöljer och jag placerade mig själv i den fåtölj, från vilken man kunde se en klocka på väggen. Jag 

informerade om att intervjun skulle hålla på i högst en timma och att jag tog ansvar för att hålla tiden 

så att informanten skulle kunna koppla av till dess jag sa till att det var dags att avrunda.  

Intervjun inleddes med att jag förvissade mig om att personen hade fått ta del av det informationsbrev 

som jag hade skrivit, där det står att man har rätt att när som helst dra sig ur studien. Jag berättade 

även om syftet med studien och förtydligade att jag med äldre som har upplevt trauma, inte bara menar 

de som har suttit i koncentrationsläger utan även de personer som på annat sätt har drabbats av 

Förintelsen ex. genom att fly eller hålla sig gömda. Därefter informerade jag om att intervjun kommer 

att spelas in och att jag av sekretesskäl tar bort ev. namn på boende om detta skulle nämnas. När 

bandspelaren var på inledde jag med en mer allmän fråga om hur länge personen har arbetat på Judiska 

Hemmet och om tidigare arbete i vården och ev. skillnad vad gäller arbetet på Judiska Hemmet och 

övriga erfarenheter från äldreomsorgen. Jag hade en intervjuguide (se bilaga 1) men valde att inte följa 

denna systematiskt under intervjun utan personen fick istället tala fritt. Jag hade dessförinnan talat om 

för informanten att jag skulle se till att få svar på de frågor jag ville få svar på och att jag skulle ta 

ansvar för att vägleda tillbaks till ämnet om vi skulle hamna på ett sidospår. Min inställning under 

intervjun var att försöka vara öppen för att det ev. skulle kunna komma upp intressanta aspekter som 

jag inte hade tänkt på i min intervjuguide. 

Mot slutet av intervjuerna summerade jag det informanten hade sagt genom att gå igenom frågorna 

som fanns i intervjuguiden. Jag berättade för informanten hur jag hade uppfattat hennes svar, väl 

medveten om att det finns en risk med att jag där läser in egna tolkningar av svaren. Jag uppmanade 

även informanten om att säga till om hon inte tyckte att jag hade uppfattat henne rätt. Risken med att 

på detta sätt göra egna tolkningar tyckte jag övervägdes av fördelen med att kunna återkoppla till 

informanten vad hon hade sagt och på så sätt även ge en bekräftelse på den värdefulla information jag 

hade fått. Summeringen blev även en kontroll av att inga frågor hade missats och möjliggjorde att jag 

slapp titta i intervjuguiden under själva samtalet, som jag tror på så sätt blev mer spontant och 

avslappnat. Jag avslutade sedan intervjun med att fråga informanten om hon hade några frågor kring 

det vi hade pratat om eller om det fanns något som hon ville tillägga innan vi avslutade intervjun. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002, s.5) menar att den ansvariga forskare, inför en vetenskaplig studie, skall 

avväga värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot en eventuell risk för både kortsiktiga och 

långsiktiga negativa konsekvenser för de personer som deltar i studien och även för tredje person. På 

Judiska Hemmet är detta ytterst viktigt eftersom majoriteten av de personer som bor där pga. sina 

traumatiska upplevelser kan anses tillhöra en särskilt utsatt grupp i samhället. Vetenskapsrådet (2002, 

s.12) menar även att forskaren ska vara medveten om att även personuppgifter utan namn kan kännas 

igen av vissa läsare, om beskrivningen är tillräckligt detaljerad. På Judiska Hemmet är många boende 

och anhöriga släkt med varandra eller nära vänner varpå denna aspekt känns ytterst viktig i denna 

studie. Ambitionen har därför varit att försvåra identifiering av enskilda individer. Detta menar 

Vetenskapsrådet (2002, s.5) är särskilt viktigt när det handlar om människor eller grupper som i något 

avseende kan betraktas svaga och utsatta. Enligt Gustafsson (2011, s.67-69) är det vanligt att forskare 

blandar ihop följande fyra begrepp och därför utlovar deltagarna i studien något som de inte kan hålla: 
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Sekretess - omfattar bl.a. de uppgifter som gäller sekretess till skydd för enskild inom hälso- och 

sjukvården i 25 kap, vilket bl.a. omfattar de boende på Judiska Hemmet. 

Tystnadsplikt - är besläktad med sekretessen eftersom tystnadsplikt gäller för en uppgift som är 

sekretessbelagd. Detta gäller däremot inte det omvända förhållandet eftersom en verksamhet kan 

arbeta med tystnadsplikt utan att för den delen lyda under sekretesslagen.  

Anonymitet - anonymisering av uppgifter kan t.ex. ske genom att ta bort personuppgifter eller namn. 

En eventuell kontroll av forskarnas uppgifter blir därmed svår eller omöjlig.  

Konfidentialitet - Gustafsson (2011, s.69) hänvisar till artikel 23 i Helsingforsdeklarationen 2008 där 

man framhäver vikten av konfidentialitet som innebär att forskaren vidtar de åtgärder som behövs för 

att skydda personers integritet och rätt till skydd enligt följande text: 

Every precaution must be taken to protect the privacy of the research subjects and the confidentiality 

of their personal information and to minimize the impact of the study on their physical, mental and 

social integrity.  

Vad beträffar denna studie på Judiska Hemmet så har ambitionen varit att skydda den personliga 

integriteten både för boende, anhöriga och vårdpersonalen. Att utföra en studie på ett äldreboende 

innebär även att man måste beakta sekretessen både vad gäller HSL (Hälso – och sjukvårdslagen) och 

SOL (Socialtjänstlagen). Som forskare bör man även ha en medvetenhet om att samtal om så extrema 

trauman som Förintelsen för med sig, kan väcka starka känslor både hos personalen men framför allt 

hos de som är drabbade. Detta är också anledningen till att det inte, oavsett vad syftet skulle vara, har 

kommit i åtanken att intervjua någon av överlevarna på Judiska Hemmet. 

Databearbetning 

Som hjälpmedel vid transkriptionerna har programmet Transana använts. Det möjliggör att på ett lätt 

sätt kunna backa och spola fram i ljudfilen under transkriptionen. I programmet finns även en 

möjlighet till kategorisering men jag har valt att inte använda det. Varje intervju har transkriberats i ett 

separat dokument och jag har sedan haft frågeställningarna och frågorna i intervjuguiden som en grund 

för kategorisering/ tematisering. Utifrån dessa teman har jag sedan även skapat underteman. 

För att få en överblick av vilken undersköterska som har sagt vad så har jag tilldelat varje informant en 

färg. Jag har sedan markerat hela texten med denna färg innan jag har flyttat över de olika texterna där 

de passar in under respektive frågeställning/ fråga i uppsatsen. När jag har lagt in den färglagda texten 

från respektive informant har jag sett till att texten från informant 1 kommer först, sedan texten från 

informant 2 osv. under varje frågeställning, intervjufråga eller skapad rubrik. På detta sätt har jag fått 

en tydlig överblick och sammanställning av det informanterna har sagt under respektive kategori/ 

tema. Därefter har jag gått igenom varje post för att göra en sammanställning och analys av samtliga 

informanters uttalanden. I resultatet har informanternas namn tagits bort och varje undersköterska har 

fått ett nummer, exempelvis undersköterska 1 som står efter respektive citat. En av informanterna har 

efter intervjun önskat komplettera sina svar då hon har kommit på saker som hon ville berätta, kopplat 

till frågorna under intervjun.  Det passade bra eftersom kvalitén på ljudinspelningen av just den 

informantens intervju, bitvis var bristande och det var svårt att höra vissa ord. Jag hade därför övervägt 

att själv kontakta henne för viss komplettering och förtydligande av citat. Kompletteringen med 

informanten har skett via telefonsamtal. I resultatanalysen har begreppen överföring och 

motöverföring använts som teoretisk ram.  
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Resultat 

Inget vanligt äldreboende 

Som en inledning vid intervjuerna, ställdes frågan om informanterna upplever att det är skillnad på 

Judiska Hemmet och andra äldreboenden. Samtliga informanter hade varit verksamma på något 

äldreboende innan anställningen på Judiska Hemmet, antingen genom att de har arbetat där eller 

genom praktik i utbildningen till undersköterska. En undersköterska svarade: 

 

Absolut, det är en skillnad, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det första man slås av är att det är så 

många anhöriga som engagerar sig. Starka band, kan bero på religionen, få släktingar i Sverige. 

Traumat håller samman familjen. (Undersköterska 5) 

 

Flera av informanterna uttryckte att de äldre på Judiska Hemmet skilde sig markant från de äldre de 

hade kommit i kontakt med på andra äldreboenden. De beskriver svenska äldre som mer lättsamma att 

arbeta med och att de inte har lika svårt för att vara ensamma. 

 

Svenska äldre är glada, positiva. De uppskattade när man hade duschat dem. (Undersköterska 1) 

 

Skillnaden är att de inte var så rädda, de var mer pratsamma, man kunde kramas mer. De var inte 

rädda att sitta ensamma och titta på TV. (Undersköterska 6) 

 

Den största skillnad som informanterna gav uttryck för var graden av ångest och rädsla som de 

beskrev som påfallande hög bland de boende på Judiska Hemmet. Många sa att skillnaden inte märks 

med en gång utan att det är först när man lär känna de äldre som den blir uppenbar. En undersköterska 

sa att hon aldrig hade kunnat föreställa sig att det skulle vara så stor skillnad som det är och hon har 

tankar om vad skillnaden kan bero på. 

 

Deras beteenden är kanske en kombination av att deras personlighet, kultur och att de har varit utsatta 

för trauma. (Undersköterska 7) 

 

En av informanterna beskriver även skillnaden i hur man tänker kring det personliga reviret när man 

som undersköterska arbetar med personer som har upplevt trauma. Att ha nära kroppskontakt är ingen 

självklarhet innan man har etablerat en relation. 

 

Man kan inte sätta sig på sängen om någon är ledsen om man inte känner personen väl, vilket man 

kanske skulle kunna göra på något annat boende. (Undersköterska 3) 

 

En av undersköterskorna uppgav att hon aldrig varit på något ställe som har så många olika kulturer, 

både när det gäller de boende och personalen. En annan kommenterade att det inte bara var de boende 
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som är annorlunda utan även personalen som arbetar på Judiska Hemmet. Som hon beskriver det så är 

det en förutsättning för att man ska arbeta kvar länge. 

 

Det är inte vilka personer som helst som jobbar här. Man måste vara speciell, man måste vara lite 

tokig, tror jag, om man ska stanna länge. Man måste gilla det annorlunda. Man går in med hull och 

hår tror jag om man gillar det. Man måste vara lite ”meshuggeneh (= tokig på jiddisch, författarens 

kommentar). (Undersköterska 3) 

Kunskap och lärande om trauma 

Viktig kunskap 

Vid intervjuerna var den allmänna uppfattningen bland informanterna att det är viktigt för den som 

arbetar med personer som har upplevt trauma, att ha kunskap om hur trauma kan uppstå och hur det 

kan påverka den som har blivit utsatt. Att förstå effekterna av trauma i omvårdnadsarbetet är även det 

nödvändig kunskap enligt informanterna.  Flera personer uttryckte att det viktigaste trots allt är att ha 

empati i mötet med de äldre. En av undersköterskorna beskrev det så här: 

 

Att se människan som har levt svårt, har haft jobbiga upplevelser är det viktigaste kunskapen när man 

ska arbeta här. (Undersköterska 6) 

 

Det framkom i flera intervjuer att det i personalgruppen kan förekomma att personal har en bristande 

kunskap om andra världskriget och Förintelsen om de till exempel är uppväxta i länder där man inte 

tar upp detta i skolundervisningen. På frågan om man kan kräva att en undersköterska ska ha 

historiekunskaper svarade en av informanterna: 

 

Jag tror att man borde kräva att de ska läsa om andra världskriget och judisk historia. Annars är det 

svårt att förstå varför de boende exempelvis kan gå omkring med en brödbit hela tiden. 

(Undersköterska 1) 

 

Bästa sättet att lära 

Flera av informanterna berättade att de av eget intresse har läst om och fördjupat sig i vad som hände 

under andra världskriget och Förintelsen. Det framkom att kunskap om detta var en förutsättning för 

att få de boendes förtroende. 

 

Man måste kunna mycket själv för att lära sig att bli en god lyssnare och förstå. Då kan de boende få 

förtroende. (Undersköterska 3) 

 

För övrigt tog flera undersköterskor upp att introduktionen är ett bra tillfälle för att få kunskap om 

trauma. Det fanns olika uppfattningar om hur bra kunskap om trauma hade förmedlats under den 

inskolning de själv hade fått när de började arbeta. Vissa nämnde att de under inskolning inte alls hade 
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fått ta del av handledarens kunskap och erfarenheter av trauma. Någon sa att detta säkert missas, man 

glömmer bort det när man skolar in någon.  

 

Det bästa är nog introduktionen. Att gå med en undersköterska som vill berätta om det. Att man inte 

bara går igenom undersköterskerutinerna utan att man får tid att lära sig bakgrunden, att man får prata 

med de boende. (Undersköterska 3) 

 

Några av informanterna hade varit på föreläsningar på Judiska Hemmet då personer utifrån har föreläst 

och utbildat om Förintelsen och trauma. De ansåg att detta hade ökat på deras kunskap i ämnet. Bland 

de som inte hade varit på dessa föreläsningar framkom önskemål om att få delta i sådana. Det sågs 

som en fördel om denna utbildning kunde komma i samband med att man börjar arbeta, så att man har 

kunskap och mental beredskap inför mötet med de boende.  

 

Det blev så verkligt när man såg tatueringarna och de började berätta. Det kom som en liten chock 

och jag var inte beredd på det riktigt men jag har aldrig känt att det har varit för jobbigt. 

(Undersköterska 7) 

 

Flera av informanterna ansåg att kunskapen om att arbeta med personer som har upplevt trauma var så 

pass viktig att den borde utgöra en obligatorisk del av undersköterskeutbildningen.  Även handledning 

med psykologen togs upp som ett bra forum för att få kunskap i ämnet. Att få titta på filmen som 

spelades in år 2009 när en grupp personal från Judiska Hemmet gjorde en studieresa till Auschwitz, 

nämndes också som ett bra sätt för att få insikt i vad de boende har varit med om. 

 

Jag fick se filmen från studieresan som personalen gjorde till Auschwitz, det var bra för det blir mer 

verkligt. (Undersköterska 7) 

 

Studieresor 

En övergripande majoritet av informanterna har deltagit i någon av de studieresor till 

koncentrationsläger i olika Östeuropeiska länder som Judiska Hemmet har arrangerat under åren. 

Samtliga av dessa informanter var mycket positiva till resorna och uttryckte att de hade fått stor 

kunskap om Förintelsen och fördjupad förståelse för de boende som har drabbats. En av informanterna 

beskrev det som en väldigt jobbig men samtidigt viktig upplevelse för henne. 

 

Auschwitz resan, det var den starkaste upplevelse jag har haft i mitt liv. Jag var helt förstörd.  

(Undersköterska 6) 

 

Någon nämnde att det blev uppenbart att vissa deltagare på resan tidigare inte hade haft kunskap om 

Förintelsen. En annan undersköterska uttryckte att det var bra men att det trots allt inte går att jämföra 

med hur det var för de boende att vistas i dessa läger. 
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Har varit på resa till Krakow, Auschwitz men det är inte samma sätt att komma dit för oss som det 

var för de som vistades där, det är bara som ett museum, men det är hemskt nog. (Undersköterska 3) 

 

En av informanterna uttrycker att det var först när hon kom dit som hon verkligen förstod det som hon 

tidigare bara hade läst om och sett på film.  

 

Det som förändrade mig var när vi var i lägret Auschwitz. Man har sett det på bio, TV och läst om det 

men att se det i verkligheten, det tog på riktigt. (Undersköterska 5) 

 

En annan undersköterska såg studieresan som en viktig pusselbit i de boendes levnadshistoria. 

 

Resan till Polen var viktigt för att vi som personal ska förstå deras bakgrund, var de kommer ifrån så 

att vi kan prata om hur de hade det när de var små. (Undersköterska 3) 

 

Majoriteten av informanterna tyckte att Judiska Hemmet ska fortsätta göra liknande studieresor men 

det framkom även synpunkter på att detta kanske inte kommer att vara lika viktigt i framtiden eftersom 

det snart inte kommer att finnas kvar så många överlevande från Förintelsen på Judiska Hemmet.  

Bemötande och förhållningssätt 

Förtroende genom kontaktmannaskap 

Ett ord som återkom hos flera av informanterna var ordet förtroende. De beskrev att det var en 

förutsättning för att kunna ha en bra relation med den äldre som har upplevt trauma. 

 

Man måste bygga upp ett förtroende!  (Undersköterska 2) 

 

Att bygga upp ett förtroende är inte alltid lätt när det gäller personer som har varit utsatta för trauma 

och som i och med det har tappat förtroendet för omvärlden. En undersköterska berättar hur de boende 

ibland kan säga att personalen inte förstår vad de har varit med om. Hon ser inte detta som en 

anledning till att ge upp utan resonerar på följande sätt: 

 

Det tar längre tid att få ett förtroende, det ingår i bemötandet. (Undersköterska 3) 

 

Det bästa sättet att skapa ett förtroende uppgav flera informanter var genom kontaktmannaskapet och 

de menade att det var en fördel om man fick arbeta med de personer som man är kontaktman för. 

 

När de vänjer sig med sin kontaktman, försöker de samarbeta. (Undersköterska 1) 

 

Viktigt att man i möjligaste mån kan vara hos den man är kontaktperson till. Det går inte alltid, men 

så gott man kan. (Undersköterska 5) 
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En baksida av att arbeta med kontaktmannaskap kan vara att det blir påfrestande för personalen de 

gånger de är lediga om de boende har blivit för beroende av att det är just kontaktmannen som hjälper 

dem. Det kan även vara psykiskt påfrestande att alltid ta hand om en boende som är mycket krävande 

och kanske inte mår så bra. 

 

Vi brukar prata om att man får säga ifrån om det känns för tufft. Om någon undersköterska som den 

boende har fått förtroende för är ledig eller är på semester kan den boende bli mycket orolig. Undrar 

när de kommer tillbaka, vad som har hänt. Kan kännas stressande för personalen, kan bli för mycket.  

(Undersköterska 5) 

 

Personcentrerad omvårdnad 

En annan faktor som kom fram under intervjuerna var vikten av personkännedom och att arbeta med 

personcentrerad omvårdnad. Att man som undersköterska är flexibel och bemöter varje person utifrån 

dennes behov framstod som viktigare än att bemöta alla som har varit utsatta för trauma på ett visst 

sätt. 

 

Jag tror man behöver kunskap i hur folk kan reagera men man måste också ha en känslighet för att 

personerna är olika individer och man måste vara flexibel i hur man behandlar dem och hur de kan 

reagera. (Undersköterska 4) 

 

Man måste känna till den boendes personlighet. (Undersköterska 1) 

 

Något som framgår på olika sätt i intervjuerna är att undersköterskorna använder sin fingertoppskänsla 

i kontakten med de boende. Man beskriver på olika sätt hur viktigt det är att vara lyhörd för vad de 

boende signalerar och att man har en känslighet i bemötandet. En informant väljer följande ord för att 

beskriva hur hon ser på bemötande av personer som har upplevt trauma: 

 

Lyhördhet, närhet, att kunna vara. (Undersköterska 3) 

 

När hon blir ombedd att förklara närmare vad hon menar säger hon. 

 

Man måste vara extra lyhörd, de ska få chansen att visa vägen hur de vill bli bemötta. Det är den äldre 

som med sina signaler visar hur den vill ha det och om jag kan läsa av de signalerna så vet jag hur jag 

ska vara.  (Undersköterska 3) 

 

En annan undersköterska berättade hur det var när hon för många år sedan gick sin introduktion på 

Judiska Hemmet, innan SOL dokumentationen fanns. Hon förmedlade tanken om personcentrerad 

omvårdnad genom att poängtera vikten av att ha kunskap om varje boendes bakgrund och 

omvårdnadsbehov. 
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Fick jätte bra introduktion när jag började. Hon pratade även om att de hade suttit i läger. Det fanns 

inte något att läsa om personerna, socialdokumentation. Man hade det i huvudet, fick komma ihåg. 

(Undersköterska 5) 

 

Stresskänslighet 

Ett återkommande tema var de boendes känslighet för om personalen stressade. Många uttryckte att 

det ofta tar längre tid att vårda äldre som har utsatts för trauma. Andra menade att det varierade 

mycket och att det finns boende som har suttit i läger där personen är mycket tacksam och 

omvårdnadsarbetet inte alls är krävande. 

 

Det är olika. Vi har en boende som har nummer på armen från lägret och hon säger bara tack, tack, 

tack hela tiden. (Undersköterska 4) 

 

När jag frågar en av undersköterska vad hon tror att det beror på att man kan bli så olika trots att man 

har varit med om liknande svårigheter svarar hon:  

 

Jag tror det har att göra med hur man är som person, vilket stöd man har från sin familj. Om man är 

depressivt lagd, positiv osv. Man kan gå igenom samma sak men personligheten avgör hur man 

hanterar det man är med om. (Undersköterska 4) 

 

En av undersköterskorna talade om vikten av att ta sig tid att informera den boende om vad man ska 

göra för att på så sätt skapa en trygghet och ett förtroende. Detta menar hon är extra viktigt när man till 

exempel hjälper någon med personlig hygien eller toalettbesök. 

 

Man måste förbereda personen på vad som ska hända, man måste berätta om allt man gör. Det får ta 

lite längre tid men det tjänar man ju på. (Undersköterska 2) 

 

Flera av undersköterskorna berättade att de inte låter sig hindras av tidsbrist om någon av de boende 

började berätta om något från tiden i lägret. Detta känns viktigare än andra arbetsuppgifter som då får 

vänta. 

 

Om en berättelse kommer så fångar jag den hellre. Dammråttorna eller något annat får vara till en 

annan gång, det är viktigt. Jag tar den då och inte imorgon. Jag kanske kan reda ut något som oroar 

om jag tar mig tid att lyssna. (Undersköterska 3) 

 

Det har nog hänt att jag har struntat i det jobb jag skulle ha gjort för att jag behöver stanna för att 

lyssna. Ofta kan man inte göra något mer än att vara där. Man har förståelse i arbetsgruppen om 

någon ”fastnar” inne hos någon boende. (Undersköterska 5)  

 

En av informanterna belyser vikten av att själv vara medveten om att man som undersköterska kan 

skapa stress och oro hos den boende genom att stressa och signalera att man inte har tid att lyssna. 
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Om någon blir lätt stressad av att man inte har tid eller lyssnar. Då måste man se till att inte stressa. 

(Undersköterska 4) 

 

I andra situationer när man känner att det inte är lika angeläget att prata just då beskriver en av 

informanterna hur hon gör för att komma ifrån en situation där den boende inte förstår att hon behöver 

gå och hjälpa andra. 

 

Jag visar med kroppsspråket om jag behöver gå. (Undersköterska 2) 

 

En undersköterska upplever att de boende blir mer oroliga i stressiga situationer eller när man inte har 

tid att vara där. Hon menar att det ofta är personalen som orsakar oron när man stressar eftersom de 

boende är mycket stresskänsliga. En annan undersköterska berättar så här: 

 

När jobbet rullar på kan jag glömma bort att de boende har beteenden som beror på trauma men blir 

påmind när de inte vill medverka, när de gör motstånd. Det är när jag börjar fundera på varför som 

jag blir påmind om att man har arbetat för fort. (Undersköterska 1) 

 

På frågan hur man gör om man inte har tid att lyssna på en boende just för stunden svarade en 

underskötersköterska:  

 

Då kramar jag om dem och säger att jag kommer snart. (Undersköterska 4) 

 

Att prata om traumat 

En fråga där samtliga undersköterskor var överens var frågan om man som vårdpersonal ska ställa 

frågor om det trauma de äldre har upplevt. Svaret var tydligt, det ska man inte göra enligt 

informanterna. De var även överens om att det bara är några få boende som öppet pratar om det de har 

varit med om under Förintelsen. En av informanterna säger så här: 

 

Jag tar aldrig initiativ till att prata om det som har varit jobbigt och ställer inte frågor men jag lyssnar 

om de berättar. (Undersköterska 2) 

 

En annan beskriver hur hon bemöter de boende när de påstår att hon inte kan förstå vad de har varit 

med om. Hon hävdar inte att hon förstår precis hur det har varit för dem men upplyser dem om att hon 

kan förstå på ett annat sätt. 

 

Om någon tar upp det själv, då lyssnar jag. Egentligen pratar jag inte så mycket, jag kan inte säga så 

mycket. Många säger – Du förstår inte! Då kan jag säga – Nej, inte på det sättet som du, men jag kan 

förstå på ett annat sätt. (Undersköterska 3) 
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Något som kom upp i flera intervjuer var att undersköterskorna låter de boende själva ta initiativ till att 

berätta om minnen från Förintelsen. Om och när de väl berättar lyssnar man aktivt och försöker 

bekräfta den känsla den boende ger uttryck för. Man är däremot försiktig med att ställa ledfrågor 

eftersom man inte vet vilka minnen man kan väcka till liv genom att fråga. 

 

Man öppnar inte upp ett samtal om Förintelsen, utan man låter de själva ta initiativet till att prata om 

lägret. Man frågar inte, man sitter och lyssnar och bekräftar att det var hemskt. Jag skulle 

rekommendera att inte fråga. Om de själva börjar berätta måste man även vara mycket försiktig med 

att ställa eventuella ledfrågor, för det gör väldigt ont. (Undersköterska 4) 

 

Några få boende berättar hela tiden om sina upplevelser från andra världskriget. Detta utan att 

undersköterskorna har frågat vad de har upplevt. En informant berättade att andra boende kan bli 

irriterade på de få äldre som går omkring och berättar om sina upplevelser eftersom det väcker minnen 

från deras egna trauman. Majoriteten av de boende på den somatiska enheten på Judiska Hemmet talar 

inte om sina traumatiska minnen enligt informanterna. 

 

Många vill inte berätta någonting, förtränger. Så finns det de som hela tiden vill berätta, kopplar allt 

till lägret. Jag har inte sökt efter att alla ska berätta om sina traumatiska upplevelser. Det har handlat 

om att man har kommit någon person nära, att de har fått ett förtroende. (Undersköterska 5) 

 

Flera undersköterskor uttryckte att det är viktigt att man inte ställer frågor om traumat för att stilla sin 

egen nyfikenhet på vad de boende har varit med om.  

 

Jag tycker inte att de pratar mycket om det. De som jag står nära har pratat om det. Jag frågar aldrig 

själv, aldrig! Vill de prata om de, då nämner de det först, då kan jag prata och kanske fråga 

någonting. Men annars säger jag ingenting. Jag vill ju inte väcka jobbiga minnen eller så för att jag är 

nyfiken. (Undersköterska 7) 

 

Även svaret på frågan om varför man inte vill ta initiativ till att prata om traumat är entydigt. Det 

handlar om att man inte vill väcka jobbiga minnen och känslor hos de överlevande från Förintelsen. 

 

Jag vågar inte fråga, jag är rädd att alla deras tankar och känslor ska komma tillbaka, att de ska bli 

ledsna. Om inte de börjar så börjar inte jag fråga. En boende som jag stod mycket nära, hon började 

berätta men, hon backade själv. Jag upplevde att hon själv blev rädd för de känslor som skulle 

komma upp. Hon själv vågade inte väcka alla tankar och känslor. Jag upplevde det så, det är min 

känsla. (Undersköterska 1) 

 

En informant menar att man är försiktig med hur man pratar med de boende, man tänker på vad man 

säger och undviker vissa samtalsämnen och ord som kan associeras till det trauma som de äldre har 

upplevt. 
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Att lyssna 

En av undersköterskorna tog upp en viktig egenskap som även andra informanter nämnde och det var 
att man som undersköterska på Judiska Hemmet måste vara bra på och att lyssna och att det kunde få 

de äldre att må bättre. 

 

Man måste vara bra på att lyssna, ta sig tid att lyssna när någon berättar. Jag är nog bra på att lyssna. 

(Undersköterska 2) 

 

En annan informant berättar om hur det kan vara att få höra berättelser från de boende. 

 

Man har faktiskt fått lära sig och fått höra saker som man aldrig kunde tänka sig kan ha hänt. Man 

kan inte föreställa sig, det går inte fatta att människor kan gå igenom sådana saker som de här 

människorna har varit med om. Det är helt obegripligt! (Undersköterska 5) 

 

En undersköterska beskriver de egenskaper som hon anser att man som undersköterska bör ha på 

Judiska Hemmet: 

 

Man ska vara lugn, lyssna och på bra humör. Man behöver vara en glad person också, inte för seriös. 

Allt behöver inte vara så dystert. Det är viktigt att man skojar och kan ha roligt tillsammans. 

(Undersköterska 7) 

 

En annan undersköterska menade att man inte kan vara för glad utan att man måste anpassa sig till de 

boendes stämningsläge för att kunna möta dem och få kontakt. 

 

Det går inte att komma in i deras rum och vara ”klämkäck”. Jag brukar stanna upp innan jag öppnar 

dörren för att gå ner lite i sinnesstämning, för att kunna mötas på deras nivå. Man måste gå in i deras 

sinnestämning. (Undersköterska 2) 

Svårigheter 

Personlig hygien  

När det gäller att hjälpa de boende med personlig hygien innebär det ofta svårigheter på Judiska 

Hemmet. Det förekommer att boende har uttalad bacillskräck och vid frågan om hur man hanterar det 

svarar en av undersköterskorna att man får hitta en balans i hur mycket man ska tillmötesgå den äldres 

fobier. 

 

Man gör som personen vill att man ska göra men det gäller inte allt. Man får avgöra om det är 

relevant att ta hänsyn till. Man kan även träna vissa saker så att det går lättare. Det har med 

förtroende att göra. (Undersköterska 4) 

 

Att få hjälpa någon med intimhygienen kan vara svårt menar en av informanterna. En förutsättning för 

att få det att fungera är att den boende är trygg med den som hjälper, då brukar det fungera. 
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När det gäller intimhygien kan det vara lite svårare att få hjälpa till. Men när man lär känna varandra, 

får en relation går det förvånansvärt bra. Det är viktigt att lära känna varandra. (Undersköterska 5) 

 

En undersköterska sa att hon efter besöket i Auschwitz ofta tänker på hur det gick till när de skulle gå 

på toaletten i lägret, då de fick stå i långa köer till toaletterna vid vissa tider. Det gör att hon har större 

förståelse för att de boende kan tycka att det är jobbigt med toalettbesök och att eventuellt behöva få 

hjälp med tvättning i samband med det. Hon berättar att duschningar men även munvård kan vara 

svårt att utföra på de äldre och informanten menar på att man inte kan tvinga en boende till någotdera. 

 

Om den boende inte vill duscha eller medverka till munvård kan man absolut inte tvinga någon. Man 

får försöka igen. (Undersköterska 1) 

 

Det som är mycket framstående när undersköterskorna beskriver svårigheter i sitt arbete är att alla 

situationer kopplade till personlig hygien, verkar vara det som mest försvårar i omvårdnadssituationen. 

I ovanliga fall kan svårigheterna visa sig som ett maniskt tvättande. 

 

Jag har varit med om boende som var helt fixerade vid att tvätta sig om och om igen– tvätta bort 

någonting. (Undersköterska 3) 

 

Det vanligaste är annars att de äldre är rädda för att duscha eftersom det påminner dem om hur de 

tvingades att duscha i koncentrationslägren. Flera av de undersköterskor som har jobbat en längre tid 

på Judiska Hemmet menar att problemet med att få de boende till att duscha var ännu mer påtagligt 

förr om åren, när de började arbeta. 

 

Man kan inte bara säga att nu ska vi gå till duschen och börja klä av personen naken. De kanske har 

varit tvungna att blotta sig i jobbiga situationer då de inte vetat om de ska gå till duschen eller om de 

stod i ledet till att bli ihjälgasade. (Undersköterska 3) 

 

En av undersköterskorna beskriver att hon anser att man måste bygga upp ett förtroende hos den äldre 

för att få hjälpa personen att duscha och att den äldre ska känna att han är delaktig i beslutet. Hon 

berättar hur hon förbereder personen för vad som ska hända. Hon berättar även om en boende som ofta 

ville skjuta upp duschandet och att det ibland kanske kan vara bra att man som personal hjälper 

personen att bestämma sig. 

 

Jag berättade alltid dagen innan att jag kommer för att hjälpa honom att duscha. Ibland kunde det 

sedan hända att han inte vill duscha när jag kom dit. Då brukade vi tillsammans komma överens om 

att vi skulle flytta fram tiden om han inte vill just då men ibland satte jag en gräns för när det skulle 

ske. Jag tror han tyckte det var bra. (Undersköterska 2) 

 

Vid frågan på vad det är med duschandet som är jobbigt svarar hon att hon inte tror att det är det 

faktum att de ska klä av sig som de tycker är jobbigt. 
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Jag tror att det är vattenstrålen de reagerar på, inte att de behöver klä av sig, blotta sig. Det är viktigt 

att inte ha en för hård vattenstråle vid duschning. (Undersköterska 2) 

 

En annan undersköterska upplever att det är känsligt att duscha över den äldres huvud. Hon brukar 

börja nedifrån fötterna när hon hjälper någon i duschen för att sakta närma sig huvudet. 

 

De tycker det är jobbigt när man duschar på deras huvud, då tappar man på något sätt kontrollen, jag 

förstår det. (Undersköterska 1) 

 

Annars menar många av informanterna att även hur man hanterar rädsla för duschen är individuellt. 

Det handlar ofta om att ha ett förtroende och att lirka och locka någon till att gå med på att duscha. 

Man ansåg även att det ofta tar tid att duscha de boende eftersom de kan vara så rädda. Det handlade 

ibland om att tillmötesgå speciella rutiner och ritualer kring duschandet och att aldrig tvinga någon. 

 

Man får göra som de vill, in i minsta detalj. Det kan vara jättekonstiga saker exempelvis sitta med en 

handduk över ansikte eller att de säger - Du får inte stå närmare mig än så här!  - Schampot ska stå 

där! Men då gör jag så, det går ju till slut. (Undersköterska 7) 

 

Att försöka tvinga någon till att duscha går inte menar en av undersköterskorna eftersom de boende då 

gör kraftigt motstånd, vilket kan uppfattas som ett övergrepp både för den äldre och för personalen. 

 

Man kan aldrig duscha dem med våld, då slåss de för sitt liv. Jag har varit med om det och då mådde 

jag jätte dåligt. Det är ett dilemma att man vet att de inte vill, samtidigt som man är medveten om att 

de behöver duscha ibland. (Undersköterska 6) 

 

En av informanterna beskriver hur hon ofta brukar sjunga när hon ska hjälpa en boende med att tvätta 

sig eller klä på sig. Hon sjunger judiska sånger som de känner till och de boende stämmer ofta in i 

sången. 

 

Jag sjunger ofta, det är ett bra redskap i mitt jobb. Jag sjunger istället för att prata och jag får dem 

med mig. Sången hjälper mig och både jag och den boende blir gladare. (Undersköterska 2) 

 

Minnen som vaknar till liv 

Att prata om barndomen med de äldre som har upplevt trauma kan vara känsligt. Många 

undersköterskor uttrycker att de ändå brukar prata om vad de har varit med om som barn eftersom det 

även kan väcka goda minnen från tiden innan Förintelsen. Man måste vara trygg i sig själv om man 

ska våga hamna i situationer med svåra samtal menar en av informanterna och hon svarar så här på 

frågan om hon brukar våga prata om de boendes barndom: 
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Ja, det vågar jag! Det kan väcka både jobbiga starka minnen men även goda minnen. Exempelvis vid 

shabbatsmåltiden kan man fråga. Hur firade ni shabbat hemma hos dig?  Vad åt du hemma? Vem 

kokade buljongen?  Det vågar jag, jag frågar ofta! (Undersköterska 3) 

 

Ledfrågan blir hur ofta samtal om barndomen leder till att de boende talar om vad som hände under 

Förintelsen. 

 
Förr eller senare, inte varje gång kanske men ofta härleder det till samma punkt om vad som hände 

sedan. De kommer ihåg mamma och pratar om hur pappa gick i synagogan. Det kan väcka känslor 

om hur snabbt det splittrades och de kan säga – Nu är det bara jag kvar!  Många kan ta det sakligt 

men många tycker att det är jobbigt, förstås. (Undersköterska 3) 

 

Om de boende reagerar känslomässigt på gamla minnen som dyker upp så resonerar informanterna 

kring hur de ska hantera det. I citatet beskriver informanten hur hon lyssnar och genom sitt 

kroppsspråk, bekräftar det den boende berättar. Genom att ta sig tid till att trösta förmedlar hon även 

att det är tillåtet att vara ledsen. Därefter försöker hon avleda personen till att inte fastna i det jobbiga 

minnet utan avleder tankarna på någonting annat.  

 

Ja, det beror väl på situationen kanske men ofta är det bara närvaro som hjälper, att man är lugn, ens 

närvaro, kanske man bara lyssnar. Att man sitter nära och håller handen. De får känna den här 

stunden och sedan kan man plötsligt rycka upp sig när man märker att det har hjälpt och säger 

exempelvis - Men, ska vi inte ta lite kaffe!  Absolut inte gå och hämta något lugnade. Jag tror att 

närvaron är det viktigaste. (Undersköterska 3)  

 

När jag ber undersköterskan beskriva närmare vad det är för känslor som kan dyka upp hos de boende 

säger hon att det nog är saknaden av att inte ha fått växa upp med någon. Hon berättar om en händelse 

nyligen då hon var i full gång med morgonbestyren inne hos en boende, då hon drog bort gårdagens 

datum från almanackan och berättade vem som hade namnsdag den dagen. Den boende sa då – Åh, det 

hette min bror, han ville bli läkare men han dog så tidigt. Hon beskriver sin upplevelse av händelsen så 

här: 

 

Det var inte så sorgligt men man måste ju vara beredd hela tiden. Jag var nog inte beredd att ta det 

just då. (Undersköterska 3) 

 

En informant sa att de boende kan vara ledsna när de själva fyller år eftersom de då påminns om att 

ingen från familjen finns där för att fira dem och de känner saknad och ensamhet. Flera av 

informanterna nämnde att firandet av de Judiska helgerna kan väcka både positiva och negativa 

minnen. 

 

Alla helger väcker minnen När jag var liten så gjorde vi så här, kan de säga. De kan även 

kommentera att så här fint hade vi det inte när jag var liten. (Undersköterska 3) 
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Det tillfälle som i stort sett alla informanter nämnde då de boende påminns om det trauma de har varit 

med om är Minnesdagen för Förintelsen som alltid högtidliggörs på Judiska Hemmet. Informanterna 

upplever att de äldre då har svårt att sova på natten och de kan då börja prata om sina upplevelser. 

 

Det händer inte så ofta att de boende vill prata, det är mer när de mår dåligt men vid minnesdagen 

kommer det ofta. (Undersköterska 4) 

 

Vissa äldre har spår på kroppen som gör att de dagligen påminns om vad som hände under Förintelsen. 

Några undersköterskor nämnde de tatueringar på armarna som många boende fick i lägren. En 

informant upplevde att en del av de äldre försöker dölja den. 

 

Jag har märkt att en del som har nummer intatuerat på armen inte vill visa det, de försöker gömma 

det. (Undersköterska 4) 

 

En annan upplevde att det kan vara en öppning för att den boende ska berätta om sitt förflutna. 

 

Det var en dam som visade mig sin tatuering på armen och frågade om jag visste vad det var. Jag 

svarade att du kan berätta om du vill. Hon berättade då att hon hade fått den i ett läger. Jag har sett 

den flera gånger när jag har hjälpt henne att tvätta sig men jag har inte frågat om den. Risken finns att 

man skulle bli avvisad om man frågade och det är inte bra för vår relation. Kände att det var ett 

förtroende att hon berättade för mig. (Undersköterska 5) 

 

TV- tittande kan bli en svårighet om det innebär att de boende får se scener som triggar igång minnen 

från traumatiska upplevelser. En av informanterna säger så här: 

 

Egentligen ska de inte titta på TV själva men det är svårt att kontrollera eftersom en del tittar på TV 

på sitt rum och vissa tider står TV-apparaten på i TV- rummet.  Vi har koll på vad som visas på TV 

och byter snabbt kanal eller stänger av om det kommer upp scener där de exempelvis börjar skjuta på 

varandra. Vi skulle aldrig lämna dem ensamma med fjärrkontrollen framför sin TV. Det skiljer sig 

från andra boenden på så sätt, vi försöker skydda dem.  (Undersköterska 7) 

 

En undersköterska berättar om när hon träffar de boende då hon exempelvis har varit på utbildning i 

huset och är klädd i sina privatkläder. Hon upplever då ett positivare möte med de äldre och anser att 

arbetskläderna kan vara ett hinder i bemötandet. Detta eftersom de kan påminna dem om de uniformer 

som nazisterna bar. 

 

Uniformer (arbetskläder, författarens kommentar) kan väcka reaktioner. När jag möter de boende och 

har privata kläder så märker jag att mötet blir mycket mjukare. Vi borde egentligen inte ha 

arbetskläder men det skulle inte gå på grund av hygienrutinerna. (Undersköterska 3) 
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Ångest  

Det tema som dominerar samtalen om de äldre som har upplevt trauma är att många av dem har stark 

ångest. Det vanligaste verkar vara att det yttrar sig i att de boende inte vill vara ensamma. De söker 

hela tiden kontakt med personalen och vill att de ska vara hos dem. 

 

Ångest är nog generellt bland de boende i huset. Det yttrar sig i att de inte vill vara ensamma. Jag 

tycker att det blir lite lättare om man passar på att ge ”kvalitetstid” när man kan. (Undersköterska 4) 

 

Ibland är känslan hos undersköterskorna att det inte går att få bot på den boendes ångest på något sätt. 

 

Ångest, det är väldigt svårt att dämpa ångesten. Ibland hjälper ingenting varken omvårdnadsåtgärder 

eller medicin. (Undersköterska 6) 

 

Trots viljan och ambitionen kan det ibland vara praktiskt möjligt att tillgodose de boendes önskan om 

att ständigt ha någon hos sig. Undersköterska 4 berättar att det ibland även kan hända att hon sitter 

intill en boende och personen fortsätter att ropa på annan personal som kommer förbi. Vid frågan om 

hur man som personal kan hantera de äldres ångest svarar hon så här: 

 

Man får turas om att sitta inne hos de som har ångest och inte vill vara ensam. När man måste gå 

gäller det att inge en trygghet, förvissa dem om att man kommer tillbaka. (Undersköterska 4) 

 

En undersköterska tog upp att det kan vara en nackdel att vara för många i rummet eftersom det kan 

väcka ångest och oro hos den boende. 

 

En del vill inte att man kommer in flera personer i rummet. Personen blir orolig, tycker att det är 

obehagligt. Om man får det där förtroendet kan det ibland nästan vara bättre att gå in själv till en 

person där man egentligen skulle vara två personal, om personen tycker att det är jobbigt att man är 

flera i rummet. (Undersköterska 5) 

 

En av informanterna sammanfattade vad som är viktigt att undvika att göra när man arbetar med äldre 

som har upplevt trauma för att förhindra att de blir oroliga och får ökad ångest. 

 

Man ska aldrig skrika, aldrig prata högt, vara försiktig och undvika hastiga rörelser eftersom det kan 

skrämma. (Undersköterska 6) 

 

Ofta verkar det ibland räcka med att personalen orkar stanna kvar hos en boende som är upprörd och 

ledsen. En av informanterna beskriver hur hon hanterar en av kvinnorna som bor på Judiska Hemmet. 

 

X är svår. Hon fastnar i att hon har förlorat allt. Jag når henne inte, hon är så låst i det här. Det enda 

jag kan göra är att vara där tills det har lugnat sig lite grann när hon är ledsen, upprörd och har 

vanföreställningar. (Undersköterska 4) 



33 

 

 

I enstaka fall kan ångesten istället ta sig i uttryck i att personen isolerar sig på rummet och inte vill gå 

ut i de allmänna lokalerna på boendet. 

 

Vissa boende sitter i mörkret och gör ingenting. (Undersköterska 1) 

 

En boende har konstant ångest och isolerar sig på rummet, vågar inte komma ut. (Undersköterska 7) 

 

Ilska 

Flera av informanterna beskriver att det förekommer mer ilska bland de boende än vad de har upplevt 

på andra äldreboenden. En undersköterska säger att det är svårt att hantera de äldre som har upplevt 

trauma när de är aggressiva. Hon beskriver att hon direkt när hon öppnar dörren till den boendes rum 

har förmågan att känna i luften om det är en bra eller dålig dag. Vid frågan om vad det är hon känner 

svarar hon:  

 

Jag vet inte, det är luften som är tung. Jag har ingen aning, det är svårt att förklara. Jag känner att min 

boende är arg. (Undersköterska 1) 

 

Hon beskriver även att det ibland kan behövas små åtgärder för att förändra stämningen i rummet. 

 

Ibland kan det räcka med att man vinklar persiennerna för att de boende ska komma på andra tankar. 

(Undersköterska 1) 

 

En annan undersköterska beskriver också hur hon kan känna direkt när hon öppnar dörren till en 

boendes rum hur stämningen är där inne. 

 

Man kan känna när man öppnar dörren hur jobbigt det är i rummet. (Undersköterska 2) 

 

En av informanterna får ibland känslan av att ilskan egentligen står för något annat. Någonting inom 

henne säger att ilskan egentligen är ett uttryck för att de boende vill ha närhet. 

 

En del kanske egentligen vill ha närhet men de blir arga istället. (Undersköterska 7) 

 

En av undersköterskorna pratar om bemötande och beskriver hur hon brukar” lirka” i kontakten de 

personer som är oroliga eller arga. Ofta handlar det om att hon återkommer om de inte har lust att 

medverka just då och hon försöker förmedla en känsla av medbestämmande. Inte sällan tar sig 

aggressionerna uttryck i ”verbal ilska”. Flera av informanterna beskriver hur de boende kan säga saker 

som känns sårande. Vid frågan hur de hanterar det svara en av informanterna: 
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Jag vet att det inte är riktat till mig som person utan att det är en företeelse. Jag kan ta ilskan, den får 

komma, jag springer inte därifrån. Jag kan säga - Ok, det är bra, jag förstår vad du säger! 

(Undersköterska 3) 

 

Några av undersköterskorna sa att de anser att det är bättre att gå ifrån en stund om en boende är arg 

och säger saker som sårar. I dessa situationer verkar stödet från arbetskamraterna vara viktigt. 

 

Om någon boende skulle såra mig skulle jag försöka prata med mina arbetskamrater, man får gå 

därifrån, fundera på vad var det som blev fel. (Undersköterska 5) 

 

I de allra flesta fall uttrycker informanterna att de undviker att argumentera och säga emot de äldre 

som har upplevt trauma när de är arga och upprörda. Att ge sig in i en diskussion i ett sådant läge 

känns lönlöst. Genom att avvakta och gå därifrån en stund kan de upprörda känslorna lägga sig och 

man kan i bästa fall prata i lugn och ro om vad det var som gjorde personen arg. 

 

Man lyssnar, det är ingen vits att säga emot. Man får hålla med och se glad ut. Vi får ta det om en 

stund, jag återkommer och då kanske vi till och med kan ta upp och prata om det som hände. 

(Undersköterska 3) 

 

Allt har dock en gräns och en av informanterna berättade att det kan hända att hon säger ifrån när hon 

tycker att de boende går över den gränsen. 

 

En kommentar som jag fick en gång var att - Maten här är värre än i Bergen Belsen! (ett 

koncentrationsläger, författarens kommentar). Då sa jag att – Nu tycker jag att du går för långt!  – Ja, 

det är väl mig det är något fel på sa personen då men hon blev inte arg. Jag kände att hon gick för 

långt. (Undersköterska 4) 

 

Vid följdfrågan om undersköterskan skulle säga så till vem som helst svarade hon. 

 

Det beror på vilken relation man har till personen, tycker jag. Jag upplevde att hon hade tillit till mig. 

Hade nog sagt samma sak även om det inte var en person jag inte kände så väl.  (Undersköterska 4)  

 

Det som visar sig som oro eller aggressivitet skulle även kunna vara ett uttryck för smärta. En 

undersköterska talade om svårigheten att tolka smärtreaktioner hos de boende eftersom det ibland kan 

vara svårt att skilja den fysiska smärtan från den själsliga smärtan som är orsakad av Förintelsen. 

 

Det ligger en annan smärta i botten och det kan vara svårt att veta viket som är vilket. 

(Undersköterska 3) 

 

En av informanterna uttryckte att ilska inte alltid behöver vara negativ utan att det ibland kan vara ett 

gott tecken på att den boende inte har gett upp och att personen har den egna viljan i behåll. Hon 
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beskriver hur hon vid ett tillfälle blev bemött när hon kom in för att hjälpa en person som annars 

brukar ta emot hennes hjälp. 

 

Hon sa – ”Gå härifrån, med detsamma!”. Det var så underbart, hon ville vara för sig själv just då. 

Hennes kraft och styrka gläder mig! (Undersköterska 2) 

 

Klagande 

Att de boende klagar mycket på allt mellan himmel och jord var något som alla informanter tog upp i 

intervjuerna. De menar att detta kan bli en påfrestning för den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Har flera gånger varit med om att personal har börjat arbeta här men att de sedan har slutat eftersom 

de boende är krävande, klagar mycket. (Undersköterska 1) 

 

Trots undersköterskornas ansträngningar att tillgodose den äldres bästa kan det ibland inte räcka ändå.  

 

De boende på Judiska Hemmet är krävande, klagar, vill ha det si och så. Det värsta är när allt är 

perfekt men de ändå måste påpeka att något fel, det är som en fix idé. (Undersköterska 3) 

 

Vid frågan om vad hon tror det beror på svarar informanten: 

 

Jag vet inte, jag har funderat mycket på det. Kan det vara så att folket (judarna, författarens 

kommentar) har varit jagade, var de än har varit. Man slappnar av och får visa oron. Kan vara att de 

är trygga, de vågar klaga. På ett svenskt boende skulle man tänka att kaffet var kallt men man skulle 

dricka det ändå. Här dricker de upp det men måste alltid påpeka det som är fel. (Undersköterska 3) 

 

En annan undersköterska upplever också att saker och ting ofta inte duger för de äldre och hon berättar 

hur hon försöker hantera det genom att få dem att tänka på något annat och inte fastna i sitt negativa 

tankesätt. 

 

Man känner att man har försökt och gjort allting så bra man har kunnat så är det inte bra ändå. Om det 

är någon som hela tiden, som ett mantra säger negativa saker så kan jag försöka bryta, avleda 

personen. Ibland går det bra, ibland inte. (Undersköterska 5) 

 

Undersköterskan beskriver att hon tror att negativiteten kan komma sig av att vissa boende hela tiden 

tänker på det de har varit med om i lägren. 

 

De tror nästan att de är i lägret. De kan inte komma loss och visar ingen glädje, ingenting är positivt. 

Som att man inte får känna att det är bra, att de inte har rätt att ha det så här bra. Det kan även visa sig 

i att man inte gillar viss personal, inte kommer överens. Man får försöka ta det för vad det är. Att det 

inte har att göra med mig, utan att det är ett uttryck för något annat. (Undersköterska 5) 
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Det framkom även att de boende ibland kan förskjuta sina, ofta få, anhöriga ifrån sig genom att klaga 

och anklaga dem för att inte komma och hälsa på. En av informanterna brukar försöka möta klagandet 

med att bolla tillbaks problemet till de äldre och göra dem delaktiga i att hitta en lösning. 

 

Jag hanterar klagandet med att lyssna, frågar de boende vad de själva tänker om hur man kan lösa 

problemet. (Undersköterska 1) 

 

Natten 

Även om majoriteten av informanterna arbetade dagtid så var alla införstådda i att natten och sömnen 

innebar stora svårigheter för de personer som har upplevt trauma. 

 

De har mardrömmar, sömnstörningar, man hör nattpersonalen rapportera. (Undersköterska 1) 

 

Det framgår även att det kan vara svårigheter med att lägga de äldre när man arbetar på kvällen. Ofta 

är det då de boende blir påminda om gamla minnen och börjar berätta. I och med att man är färre 

personer som arbetar kvällstid kan det vara svårt att då hinna med att sitta ner i lugn och ro och lyssna. 

 

Jag vet en boende som hela tiden ville berätta om det hon hade varit med om i lägret. Man kunde inte 

komma därifrån. Ofta kom det på kvällen, hon kom på någonting och så började hon berätta. 

(Undersköterska 5) 

 

En undersköterska berättar att det har hänt att de boende har bett henne lägga sig bredvid dem i sängen 

men att hon sällan ens hinner stanna hos dem eftersom det är många andra personer som ska läggas på 

kvällen. 

De har ångest när de ska lägga sig. Har varit med om att boende vill att man ska ligga hos dem när de 

ska somna. (Undersköterska 4) 

 

Vid frågan på hur hon hanterar det är tolkningen av svaret att hon försöker förmedla en känsla av 

trygghet genom att förvissa dem om att hon finns i närheten. Hon är även noggrann med att hålla löftet 

om att komma in regelbundet och bygger på så sätt upp ett förtroende.  

 

Jag säger att jag kommer in om en kvart. Jag kan inte stanna hos dig men jag kommer in och tittar till 

dig. Föröka sitta lite grann men tiden är ett problem. (Undersköterska 4)  

 

Flera undersköterskor berättar att mörkrädsla förekommer bland de boende. Flera av de som har 

upplevt trauma är därför rädda för att gå och lägga sig. 

 

På natten kommer rädslorna med mörkret. Jag sitter och klappar och kramar om någon är rädd. 

(Undersköterska 6) 
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Många vill inte gå och lägga sig. Några är rädda när det är mörkt. (Undersköterska 5) 

 

Ibland kan det till och med vara svårt att överhuvudtaget få den boende att lägga sig i sängen och 

istället sitter och sover i en fåtölj. Känslan är att de inte vågar slappna av utan är på sin vakt när det är 

mörkt. 

 

Vi har några som är vägrar ligga i sängen, de är jätterädda för att sova. (Undersköterska 7) 

 

Det kan också handla om hur man ligger i sängen eller om man har sänggrindarna uppfällda eller inte. 

Att ha dem uppfällda kan skapa en klaustrofobisk känsla och personen får panikkänslor.  

 

Man kan ibland inte ta upp grinden eller göra annat som får de boende att känna sig instängda, 

frihetsberövade, det kan skapa mycket starka känslor. (Undersköterska 6) 

 

Det kan också handla om att man vill ha kontroll över vem eller vilka som kommer in genom dörren 

för att på så sätt känna trygghet.  

 

Vi hade en boende som hade suttit i lägret. Hon var rädd att ligga i sängen med ryggen mot dörren. 

Hon vägrade ligga så. Hon ville ha kontroll över dörren. (Undersköterska 6) 

 

Mardrömmar och hallucinationer  

Både mardrömmar och hallucinationer är vanligt nattetid. 

Det finns de som berättar om vad de har för mardrömmar men de flesta är inte så villiga att berätta 

det de har upplevt. De vill inte få tillbaka känslan, det kan vara som att uppleva det en gång till. 

(Undersköterska 6) 

En av undersköterskorna beskriver hur de äldre som har upplevt trauma kan ha synhallucinationer av 

att främmande, fientliga personer befinner sig i deras rum. 

 

Många som har suttit i läger har svårt att sova de ser folk som ska mörda dem. På nätterna kan de 

barrikadera sig i sitt rum. De är uppe och går på natten, försöker gömma sig – Säger att de kommer 

och dödar mig! (Undersköterska 6) 

 

Hos en del av de boende blir ångesten så stark nattetid så att de har utvecklat ett ropbeteende. 

 

Det är vanligt att de är vakna på natten, att de skriker på natten på grund av ångest. Det händer att de 

ropar - Mamma, mamma!  Den boende berättade sedan att hon såg framför sig att nazisterna tog 

hennes mamma och hennes bror, vilket hade hänt på riktigt och de hade inte kommit tillbaka. 

(Undersköterska 6) 

 

Den natt som flera beskriver som den värsta under året är natten efter minnesdagen för Förintelsen. De 

äldres jobbiga minnen gör sig då påminda. 
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Natten efter minnesdagen för Förintelsen, då har ingen sovit, alla har varit oroliga och förvirrade, det 

är en hemsk natt! (Undersköterska 1) 

 

Att bemöta oron nattetid verkar i stor utsträckning handla om att bara finnas till och vara hos den 

äldre. Det handlar även om att förvissa personen om att den är i säkerhet på Judiska Hemmet. 

 

Jag sitter och försöker lugna dem och säger att de är i Sverige, på Judiska Hemmet, att jag är här och 

att de är trygga. De brukar även vilja att jag låser dörren till deras lägenhet. Ibland bjuder jag på ett 

glas varm mjölk och eventuellt en smörgås och sitter bredvid och pratar.  Vi har rörelselarm på natten 

men det kan inte ersätta en människa. (Undersköterska 6) 

 

Skrämmande ljud 

Några undersköterskor nämnde att de boende som har upplevt trauma kan vara känsliga för ljud. Det 

larmsystem som finns innebär att personalen via sin telefon kan tala till den boende som hör deras röst 

inne på sitt rum, utan att kunna se dem.  

 

Larmsystem där man kan ringa in till den boende och prata i högtalare kan vara skrämmande för de 

som har upplevt trauma. (Undersköterska 6) 

 

Ibland tycker de sig höra ljud som kanske kan påminna om händelser de kanske har varit med om 

tidigare i livet. Ibland verkar det handla om starka ljud i allmänhet.  Flera av undersköterskorna 

uttrycker att de boende ofta är extra känsliga för ljud. 

 

De kan vara rädda för vissa ljud, reagerar på ljud. Fick för sig att de kastade sten på fönstret, fast 

personen bodde högt upp i huset. (Undersköterska5) 

 

X var jätterädd för dammsugaren. Han låg som en fågelunge och jag såg hur rädd han var för ljudet. 

Jag bestämde mig för att passa på att städa hans rum när han var ute och åt lunch så att jag slapp 

utsätta honom för rädslan. ( Undersköterska 2) 

Mat  

Sparar och gömmer mat 

I stort sett alla informanter tar upp problemet med de boendes förhållningssätt till mat. Det handlar 

både om att de sparar och gömmer mat men även att de har extremt mycket klagomål på maten och de 

är känsliga för hur maten smakar.  Undersköterskorna berättar om hur de äldre fortfarande kan ha en 

rädsla för att behöva svälta på nytt. 

 

En del av de som har suttit i läger är mycket fixerade vid maten. Kan inte äta någonting, tycker inte 

om någonting. Jag har hört boende säga att de är rädda för att vara hungriga, är rädda för att svälta till 

döds. Man vill inte dö av hunger.  (Undersköterska 7) 
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Det framgår av intervjuerna att det framför allt är bröd som de äldre sparar och gömmer. 

 

En boende sparade alltid brödet vid shabbat måltiden i en servett och sa att hon ville ha det om det 

skulle komma svåra tider så att hon skulle känna sig trygg.  Hon skulle ha något att äta om det skulle 

bli så.- Så att jag aldrig mer ska behöva vara hungrig, sa hon. (Undersköterska 1) 

 

Vissa av de boende älskar bröd, de kan vara nöjda om de bara får bröd, det är mycket viktigt för dem. 

Det har troligtvis att göra med att de blev tilldelade bröd i lägret. Vissa skulle kunna leva på bara 

bröd. (Undersköterska 2) 

 

Flera av undersköterskorna berättar att det ingår i den dagliga rutinen att leta efter gammal gömd mat 

inne på de boendes rum. Ibland handlar det om att de äldre sparar mat för att ge till sina barn som är 

vuxna.  

 

Man kan hitta smörgåsar, ostbitar överallt, bland strumporna, trosorna, inkontinenshjälpmedlen. Det 

är genomgående att man sparar sin smörgås eller att man inte äter upp frukten som delas ut varje dag, 

på en gång. Man sparar i ett skåp för att ge till barnen. (Undersköterska 3) 

 

Undersköterskorna berättar att de brukar städa bort maten när den boende inte ser. De äldre som har 

upplevt Förintelsen får ångest om de ser att maten slängs men klarar ofta av att hantera vetskapen av 

att det sker, bara de inte behöver se det. 

 

Jag var tvungen att städa bort möglig mat när den boende inte var i rummet, annars skulle hon ha 

kunna ätit den mögliga maten. Den boende accepterade att jag städade rummet när hon inte var där 

men hon orkade inte vara närvarande och se på när jag slängde maten. (Undersköterska 1) 

 

Det framgår av intervjuerna att de äldre även samlar på sig annat än mat. Personalen försöker på ett 

fint sätt hjälpa dem att begränsa mängderna. 

 

 Man får ta bort det som börjar bli gammalt och det som är färskast lämnar man kvar. De samlar även 

servetter och sockerbitar. Man får säga att du kan ta med men du kanske inte behöver så många. 

(Undersköterska 3) 

 

Däremot skulle de inte påpeka att de samlar eller tillrätta visa dem på ett sätt som skulle vara 

kränkande. 

 

De gömmer mat överallt, stoppar bröd och annat under vad som helst. Man får gå och lukta efter 

möglig mat. Jag försöker till exempel inte påpeka att – Det här går inte! Man får vara tyst och ta bort 

det när det finns möjlighet och de inte märker det. (Undersköterska 6) 
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Klagar på maten 

En undersköterska uttrycker att de boende klagar på maten men hon tycker att det är svårt att förstå 

varför det är så. Många av informanterna delar hennes funderingar och uttrycker att det skulle vara 

mer naturligt om de äldre var tacksamma för det de erbjuds att äta eftersom de har upplevt hur det är 

att vara hungrig och svältande. 

 

Många klagar på maten och säger att det inte är gott. Jag upplever att det är mer klagomål här än på 

andra ställen. Man kan tycka att de som har upplevt svält ska vara nöjda när de får mat men det blir 

precis tvärt om. De är fixerade vid mat. (Undersköterska 6) 

 

Jag kan förstå att vissa maträtter inte är så goda men de klagar oavsett vad som erbjuds. Det har 

förvånat mig många gånger, att vissa som klagar på maten har suttit i läger. (Undersköterska 4) 

 

Att pratar med varandra i arbetsgruppen verkar vara ett sätt för personalen att hantera det faktum att de 

boende har mycket klagomål när det gäller maten. Man försöker gemensamt resonera kring vad detta 

beteende kan bero på.  

 

Vi i personalen pratar med varandra sinsemellan och funderar över hur det kommer sig att de som 

inte har haft något att äta kan klaga så mycket på maten. Hur kan det vara så? Vi resonerar ofta så att 

det nog egentligen inte är själva maten det handlar om men att det går ut över maten, det är något 

annat bakomliggande men man kommer inte till kärnan. (Undersköterska 3) 

 

Att de äldre som har upplevt trauma ofta har en ökad känslighet för smaker är något som flera av 

informanterna beskriver. 

 

Många är jättekänsliga för maten. De kan inte känna sig till freds med maten, säger att den inte 

smakar bra, smakar ingenting. Mycket negativa synpunkter. Jag har aldrig varit någostans som har så 

god mat som här, det är väldigt bra mat. (Undersköterska 5) 

 

Det framgick i intervjuerna att undersköterskorna är försiktiga med att ifrågasätta de boende om hur 

det kommer sig att de klagar så mycket på maten. 

 

Jag tar aldrig upp ämnet. Det är ingen som har sagt att man inte får göra det men det är som något 

inom en själv gör att man inte vill ta upp det. Jag skulle exempelvis inte säga - Du har varit utan mat, 

hur kan du klaga på maten nu? Jag kan tänka på det men jag skulle inte sätta igång och prata om det. 

Det är känsligt, det säger man bara inte! (Undersköterska 3) 

 

När jag frågar vad som skulle kunna hända om hon tog upp frågan med de boende svarar informanten: 

 

De skulle kanske tappa förtroendet för mig, att jag gick så hårt fram och inte tycka att jag var en bra 

vårdare, skulle jag kunna tänka mig. (Undersköterska 3) 
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En av informanterna tog upp att det finns mat som de boende brukar uppskatta. Det handlar ofta om 

traditionella judiska maträtter som de är vana att äta i sitt barndomshem. 

 

De älskar smörgåsar och de älskar den judiska maten exempelvis ”Gefilte fish” (traditionell judisk fiskrätt, 

författarens kommentarer) (Undersköterska 6) 

 

Språk 

Det framkom i intervjuerna att de äldre som har upplevt trauma ibland återgår till sitt modersmål eller 

något annat språk som de talade som unga och att detta kan skapa svårigheter i omvårdnadsarbetet
1
. 

Jiddisch är ofta det språk som är modersmål för de boende på Judiska Hemmet. De kan däremot ha lärt 

sig exempelvis polska, rumänska, ungerska eller ryska som ett språk som de har använt ute i samhället 

och i skolan. Två av informanterna behärskar något av dessa språk och det är i samtalet med dem som 

det framgår vilka fördelar det är när man kan tala med den boende på ett språk då man förstår 

varandra. Informanterna beskriver att det är lättare att prata om tankar och känslor med de boende på 

ett språk som de nu använder. En av informanterna berättar att hon ibland kan komma in på morgonen 

och de säger på hennes modersmål att de inte vill jobba idag. Hon förstår då att de äldre tror att de är i 

arbetslägret. Det kan ibland vara så att en boende som annars är mycket orolig och ringer på 

personalen kan vara lugn ett helt arbetspass, när den vet att någon som förstår dem och som de kan tala 

med på sitt språk finns på avdelningen. 

 

Levnadsberättelsen 

Ett dilemma på Judiska Hemmet är att om man på något äldreboende verkligen skulle behöva ha 

kunskap om de äldres bakgrund, så är det där. Dilemmat ligger i att väldigt få av de som har överlevt 

Förintelsen vill dela med sig av sitt förflutna. Undersköterskorna är väl medvetna om vikten av att 

känna till vad de äldre har varit med om för att kunna ge dem bästa möjliga omvårdnad. 

 

Ju mer vi vet desto bättre kan vi ta hand om dem. (Undersköterska 3) 

 

Det är viktigt att man känner till den boendes bakgrund så att man exempelvis vet att man måste ta 

det extra lugnt med den personen. (Undersköterska 4) 

 

Undersköterskorna beskriver hur de äldre kan berätta om sin barndom men att de slutar berätta när det 

kommer till tidpunkten för Förintelsen. 

 

De kan berätta om barndomen utan problem fram till den punkt där hon förlorade hela sin familj. 

(Undersköterska 1)  

 

                                                   
1 I stycke om språk finns medvetet inga citat med hänsyn till anonymiteten av de informanter som uttalat 

sig i frågan. 
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En av informanterna beskriver hur anhöriga ibland kan ha synpunkter på att deras föräldrar ska skriva 

ner sin levnadsberättelse. De verkar vilja skydda dem från att behöva påminnas om det jobbiga som 

har hänt i deras liv. 

 

Ingen av de som jag har ansvarat för vill skriva ner sin levnadsberättelse. Anhöriga stöttar dem i att 

inte skriva. Jag är försiktigare med att fråga om levnadsberättelsen här än på andra ställen. 

(Undersköterska 5)  

 

Många vittnar om att man istället får fånga upp information när man kan. En undersköterska beskriver 

att de kan berätta små bitar vid olika sammanhang. Exempelvis om de sitter tillsammans på 

minnesstunden för Förintelsen, då kan de äldre gråta och berätta att de har förlorat alla i familjen. Flera 
av undersköterskorna berättar på samma sätt att informationen kan komma sporadiskt. 

 

 
Jag vet så lite om de personer som bor här. Man får små bitar i sänder, det kan komma när som helst, 

apropå ingenting. (Undersköterska 5) 

 

Det handlar om att fånga stunden när det kommer en berättelse menar flera av undersköterskorna. 

 

Man går inte med ett formulär utan fångar de stunder när man känner att de har ett förtroende. Man 

passar på, fångar stunderna när de berättar någonting. Det går inte att intervjua utan man får passa på 

att fråga när det faller sig naturligt exempelvis när man dricker kaffe. Anhöriga kanske kan hjälpa till 

men det är inte alltid de vet. (Undersköterska 3) 

 

Anhöriga - andra generationens överlevande 

Trots att inga direkta frågor ställdes om anhöriga till de boende som har upplevt trauma, var det många 

av informanterna som berörde ämnet och sa att det ibland kan innebära vissa svårigheter. Ofta kom det 

upp i samtalet om levnadsberättelsen. 

 

Jag har flera exempel på att barnen inte vill att föräldrarna ska skriva ner sin historia, för att det skulle 

bli så jobbigt för familjen. De vill inte dra upp det gamla. (Undersköterska 3) 

 

Några av informanternas uttalanden gör det påtagligt att även de anhöriga har påverkats av det som 

hände deras föräldrar under Förintelsen. 

 

När jag började här var det ett dödsfall och sjuksköterskan frågade om det är någon annan i familjen 

som man skulle kontakta och den anhöriga skrek. – Nej, Hitler har tagit alla! (Undersköterska 4) 

 

De som bor här har närmare relation till sina anhöriga, tror att det beror på traumat. Det går i arv, man 

berättar för sina barn som i sin tur berättar för sina barn. Vissa anhöriga har en mycket speciell 

relation till sina föräldrar, mycket stark bindning. (Undersköterska 6) 
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På följdfrågan om man som undersköterska på Judiska Hemmet har mer kontakt med anhöriga än på 

andra äldreboenden svarar en av informanterna: 

 

Mycket, mycket, mycket mer, på gott och ont! Är övertygad om att det finns en koppling till trauma. 

Man ser att många av besökarna här verkligen inte mår bra. De kan ha en ”jättetight” relation med sin 

mamma eller pappa. Man får vara jätteförsiktig innan man kliver på, innan man lägger sig i, säger 

någonting. Man får verkligen känna av. (Undersköterska 5) 

 

Undersköterskorna kan ibland uppleva att de anhöriga ställer höga krav på dem i hur de ska ta hand 

om de äldre som har överlevt Förintelsen.  De upplever att de ibland har svårt för att släppa taget och 

lita på att vårdpersonalen tar hand om deras föräldrar. 

 

Anhöriga på Judiska Hemmet vill inte släppa taget om sina föräldrar, de ska räddas, de lever också 

mycket länge.  Jag tror att anhöriga kan tänka att när inte Förintelsen tog slut på deras föräldrar så ska 

personalen på Judiska Hemmet se till att de fortsätter att leva och att de inte ska lida. De vill ha kvar 

dem till varje pris. (Undersköterska 3) 

 

Det kan även yttra sig i att de anhöriga har svårt att acceptera att mamman eller pappan är försämrad 

och kanske döende. 

 

Tror att det skiljer sig från vanliga boenden. Om någon blir dålig så finns det anhöriga som kanske 

inte helt förstår att mamma är dålig. Är lite mer förnekande eftersom de har klarat av Förintelsen. 

(Undersköterska 4) 

 

Personalens känslomässiga reaktioner på svårigheterna 

En av informanterna beskriver sina intryck efter det första tiden på Judiska Hemmet. Hon upplevde att 

de boende var krävande, skrikande. Hon upplevde svettningar, hjärtklappning men den känslan har 

idag förändrats till det bättre. 

 

Jag var rädd och tänkte att jag aldrig kommer tillbaka! Jag klarar inte av det, jag måste komma till 

jobbet med glädje, då kände jag inte glädje. När jag hade lärt känna de boende har det ändrats till att 

jag tycker det är den bästa arbetsplatsen man kan tänka sig. (Undersköterska 1) 

 

Flera av undersköterskorna anser att en förutsättning för att man ska orka är att man har en viss distans 

till jobbet. 

 

Jag vet att det är många som inte har stannat här för att det är jobbigt. De boende är så psykiskt 

påverkade av det de har varit med om så det blir en börda för personalen. De tar till sig så mycket så 

att de drunknar i känslorna. Man måste ha en viss distans till det annars orkar man inte. 

(Undersköterska 5)  
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Yrkesroll  

Andra informanter uppger att de inte brukar må dåligt med koppling till arbetet och menar att de har 

skydd av sin yrkesroll.  

 

Jag mår inte dåligt, jag skiljer på min person och min yrkesroll. (Undersköterska 2) 

 

Jag tror inte att man tappar sin yrkesroll. Man måste exempelvis hålla en viss distans till när någon 

dör. Man håller isär det, det är inte min mamma! När jag är där så är jag närvarande med den 

personen, men när jag går vidare så lämnar jag den personens historia, jag bär den inte med mig. Jag 

måste gå vidare till nästa. (Undersköterska 3) 

 

Ta med sig jobbet hem 

En del upplevde att de lämnar jobbet när de går därifrån och de gånger de bekymrar sig hemma verkar 

det vara mer kopplat till problem inom personalgruppen och inte till de boende.  

 

Tar inte med mig jobbet hem, jag stänger dörren när jag går från jobbet.  Jag har endast haft sömnlösa 

nätter när det har gällt problem i personalgruppen. Det är viktigt att man har en bra relation med de 

man arbetar med. (Undersköterska 2) 

 

Tar inte med mig jobbet hem, bara om det handlar om något som har med mina arbetskamrater att 

göra men inte mitt arbete med de boende. (Undersköterska 5) 

 

Andra säger att de ofta bär med sig jobbet hem och menar att det är en fråga om personlighet. 

 

Jag bär med mig en massa hem. Det är inte min personlighet att stänga dörren och tänka att nu är jag i 

en annan värld.  Jag tänker mycket på jobbet hemma och förbereder mig inför nästa dag, hur jag ska 

bemöta de boende. (Undersköterska 1) 

 

En anledning till att man tar med sig jobbet hem kan vara att man funderar över de boende som man 

kommer nära men trots detta inte får veta så mycket om. 

 

Jag tar med mig jobbet hem, jag tänker jättemycket på dem man kommer nära, som man vet lite om. 

(Undersköterska 7) 

 

En undersköterska förmedlar att hon är medveten om att hon inte borde ta med sig jobbet hem men 

hon gör det ändå och att det kan hända att de känslor hon bär med sig hem är riktigt jobbiga. 

 

Jag tar med mig känslor hem, man säger att man inte ska göra det men jag kan inte bara lämna allt 

här. Det kanske är oprofessionellt men jag är människa. Jag går ofta en timme i skogen och funderar. 

Det har hänt att jag mår riktigt dåligt. (Undersköterska 6) 
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För vissa kan det faktum att man tar med sig jobbet hem handla om att man har skuldkänslor för att 

man inte räcker till för de boende. 

 

Det kan vara svårt att inte ta med sig saker hem. Jag tar med mig hem om jag har mycket att göra och 

någon mår dåligt och jag inte hinner sitta med den personen. (Undersköterska 4) 

 

Skuldkänslor över att inte räcka till  
Vissa äldre sitter, på grund av ångest, nästan konstant och ropar på personalen och vill ha deras 

sällskap. Som undersköterska kan detta vara mycket stressande när man har flera andra boende som 

man ska hinna hjälpa. Att då vara medveten om att personen har suttit i läger gör inte situationen 
lättare. 

 
Jag tror man som undersköterska lättare kan få känslan av skuld när man vet att personen har suttit i 

läger. (Undersköterska 4) 

 

I vissa fall kan den boendes behov av uppmärksamhet resultera i att de kan bli svartsjuka på att de ser 

att undersköterskan ägnar sig åt någon annan person. Det kan även yttra sig i att de skuldbelägger 

undersköterskan om de upplever att de inte får den tid de behöver. 

 

Jag kan uppleva att en del boende som har suttit i läger kan skuldbelägga vårdpersonalen om de inte 

tycker att de ägnar sig tillräckligt mycket åt dem. Hon kan säga – Du har ingen tid med mig, du bryr 

dig inte om mig! De kan hålla koll på när man jobbar sina pass och kan då fråga var man har varit om 

man inte kommer direkt till dem. (Undersköterska 4) 

 

Informanten beskriver att hon tacklar det med att försöka gå till den äldre regelbundet. Hon säger till 

personen att hon inte hinner stanna så länge hos dem just nu. Hon sitter en liten stund, bara för att visa 

att hon bryr sig och menar att det handlar om att vara närvarande när man är hos personen. Ibland kan 

kraven och förväntningarna bli mycket stora på undersköterskorna. Om den äldre inte har så många 

anhöriga kan man som kontaktman ibland få en lika betydande roll som en anhörig i dennes värld. 

 

För personer som har förlorat nästan hela sin familj kan vi som vårdpersonal nästan få rollen som 

anhöriga. (Undersköterska 4) 

 

Det kan även bli mycket sårbart och påfrestande för personalen om ingen annan än kontaktmannen 

duger och den äldre blir beroende av att få vård av en och samma person. 

 

Det kan vara så att de nästan är beroende av en. Man får en beroendeställning till de boende som vill 

att man ska komma till dem och att ingen annan duger. (Undersköterska 6) 

 

Motivation till att orka 

Att hantera svårigheter i arbetet handlar även i stor utsträckning om hur informanterna orkar med och 

motiverar sig själva till att möta dessa svårigheter. Det framgår av samtliga intervjuer att det positiva i 
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arbetet trots allt överväger det som är svårt. Flera av informanterna talar om svårigheterna som en 

utmaning. 

 

Jag får tillbaks, det här är en utmaning som får mig att växa.  Jag måste ha utmaningar i mitt arbete. 

Det här ger ju så mycket annat, all kunskap man får.  Jag känner mig hedrad, stärkt, känner aldrig att 

jag inte skulle orka gå till jobbet. (Undersköterska 3) 

 

När informanterna uppmanas fundera över vad det är som motiverar dem till att göra detta, ofta svåra 

arbete svarar de att det handlar om att de känner att de kan ge något till de äldre och att de får så 

mycket tillbaka. 

 

Jag känner att jag gör något viktigt för människor, det är min största motivation. Man kan inte bara ta, 

man måste ge också. Jag känner att jag gör det, annars skulle man inte orka. Det är ett väldigt 

krävande jobb. (Undersköterska 6) 

 

Informanterna uttrycker även att det är en ära att få ta del av de boendes speciella levnadshistoria. 

 

Förtroendet att få ta del av historier från deras liv under Förintelsen motiverar mig. (Undersköterska 

3) 

 

Flera av undersköterskorna beskriver att den hemtrevliga miljön på Judiska Hemmet bidrar till trivseln 

i deras arbete. 

 

Man får tillbaka. Jag bryr mig mycket om de som jobbar här och så trivs jag bra i den hemtrevliga 

miljö som finns här. (Undersköterska 4) 

 

Andra talar om att arbetet med de äldre som har upplevt trauma är en utmaning och att de får ta del av 

sådant som andra personer bara läser om. 

 

Utmaningen och motståndet varje dag motiverar. Måste kliva över en tröskel varje dag. Det är 

fantastiskt att jag får göra det här! (Undersköterska 3) 

 

Jag är så priviligierad som har fått vara med om allt det här eftersom de här människorna snart är 

borta. Jag har fått höra så många berättelser. Jag säger till mina närmaste att de inte skulle förstå vad 

de boende här har varit med om. Det är jätte bra att läsa om det här men att arbeta här är något helt 

annat.(Undersköterska 5) 

 

Vid frågan vad som krävs av en undersköterska för att man ska orka arbeta på Judiska Hemmet så 

uttryckte informanterna på olika sätt att man måste ha empati och känna kärlek för de boende. 

 

Jag tycker mycket om människor, så mycket! (Undersköterska 3) 
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Det kan vara en utmaning men jag älskar det här jobbet, alltså. Jag tycker om de gamla här, deras 

anhöriga. Jag tycker om hela miljön, alla traditioner. (Undersköterska 5) 

 

En undersköterska beskriver hur hon håller kvar minnet av de boende som inte längre finns i livet. 

 

Om man inte har hjärta så fungerar det inte att jobba här.  Jag har kvar de boende som har gått bort 

inom mig. (Undersköterska 6) 

 

Kärleken till de gamla beskrivs som en drivkraft till att orka med arbetet och att det utan den kärleken 

skulle vara svårt. 

 

Man måste älska de gamla, annars funkar det inte. (Undersköterska 6) 

Stöd 

Behov av stöd 

Trots informanternas positiva inställning till sitt arbete är de medvetna om att man som personal kan 

behöva stöd för att orka vårda äldre överlevande från Förintelsen. 

 

Man behöver mer stöd här än på andra ställen.  (Undersköterska 7) 

 

Det framkom tankar om att det finns en övervägande risk för att man som undersköterska skulle kunna 

må psykiskt dåligt av sitt arbete. 

 

Det finns en jättestor risk att man skulle kunna må dåligt på grund av arbetet med de äldre här som 

har upplevt trauma. (Undersköterska 6) 

 

Arbetsgruppen 

Vid frågan om var man kan få stöd om man upplever att arbetssituationen är jobbig svarade flera att de 

känner att de kan vända sig till enskilda arbetskamrater, psykologen på Judiska Hemmet eller att 

enhetschefen kan få dem att komma på rätt spår. En av informanterna sa att om det händer något 

riktigt jobbigt, då går jag till min chef. Det som annars var påtagligt i informanternas svar var 

arbetsgruppens betydelse när man behövde stöd eller då man ville dela med sig av något positivt som 

har hänt. 

 

Det märks när vi har rapport, omvårdnadsmöten. Vi har ju en ilska över att vi behöver göra saker på 

ett speciellt sätt, som en slags trötthet. Vi pratar jättemycket med varandra i arbetsgruppen, använder 

varandra som ”papperskorg”. Om man inte klarar av att göra något så måste man kunna be varandra 

om hjälp när det har låst sig. (Undersköterska 3) 
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Ventilera är viktigt, att prata med arbetskamrater, stötta varandra. Vi pratar i gruppen om det när det 

är jobbigt med någon boende. (Undersköterska 4) 

 

En av informanterna beskriver hur viktigt arbetsklimatet i gruppen är och att man måste kunna lita på 

varandra. 

 

Jag pratar med arbetskamrater, det är jätteviktigt. Klimatet i arbetsgruppen, att arbetsgruppen litar på 

varandra, att de pratar med varandra. (Undersköterska 6) 

 

Handledning 

Även stöd i form av handledning togs upp och en övervägande majoritet tyckte att handledning är en 

bra form av stöd. Det framgick att de flesta föredrog att handledningen planeras in regelbundet istället 

för att endast ha den vid behov. Detta eftersom det annars finns en risk att det inte blir av att man 

bokar en tid med psykologen. Huvuddelen av informanterna ansåg att det bästa är om man på 

handledningen talar om det som kommer upp och känns angeläget för arbetsgruppen eller för en viss 

individ i personalgruppen. De önskar att handledningen inte ska behöva vara kopplad till någon viss 

boende eller omvårdnadssituation.  

 

Det är bra med handledning även om det inte är något speciellt problem. Att man får sitta med 

psykologen och gå igenom de olika boende och få tips om hur man kan hantera eventuella 

svårigheter. (Undersköterska 2) 

 

Det är bra att kunna prata om hur arbetsgruppen har det. Man ska kunna prata om allt, ingenting är 

dumt. (Undersköterska 3) 

 

Flera av informanterna uttrycker att det är skönt att någon lyssnar och att man kan prata fritt om det 

som känns angeläget just då. 

 

Det är skönt att någon bara lyssnar. Annars pratar vi med varandra men det räcker inte alltid. Om man 

har det regelbundet så finns det alltid någon bonde man kan prata om. (Undersköterska 4) 

 

Vi personal behöver prata om hur vi upplever saker i kontakten med de boende, inte kopplat till en 

speciell boende. Det kan fungera som en ventil, frizon. Man kan prata om vad man känner, utan att 

det är korridorsnack. Det blir en substans i det och handledaren hjälper till genom att exempelvis säga 

-Varför känner du så? - Hur kommer det sig att det har blivit så här?  - Vad ska vi göra för att komma 

vidare? (Undersköterska 5) 

 

Det ansågs vara bra att genom handledningen få tips om hur man kan förhålla sig i och till olika 

situationer. Önskemål om storleken på handledningsgruppen var delad. Vid frågan om alla i gruppen 

vågar prata om hela arbetsgruppen har handledning samtidigt svara en av undersköterskorna att det 
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bästa är om gruppen är liten så att alla vågar och har möjlighet att komma till tals. En annan av 

informanterna har inte sett gruppstorleken som ett hinder. 

 

Det bästa stödet tycker jag skulle vara att få prata med en psykolog som kan ge tips. Regelbundet är 

bäst. Om det är för många som är med då vågar inte alla tala, det optimala vore 2-3 personer. 

(Undersköterska 6) 

 

Min upplevelse från handledning är att alla vågar pratar, även i stor grupp. (Undersköterska 2) 

Resultatanalys 

Analys utifrån begreppen överföring och motöverföring 

Söndergaard (2011, s. 232) skriver att överföring och motöverföring kan förekomma inom alla yrken 

som omfattas av vårdande relationer. Överföring är patientens känslomässiga reaktioner som riktas 

mot vårdgivaren och motöverföring är den reaktion som vårdgivaren i sin tur kan rikta mot patienten 

(Bäärnhielm, 2011, s.300). I intervjuerna framgår att både överföring och motöverföring förekommer 

mellan undersköterskorna på Judiska Hemmet och de äldre personer som har upplevt trauma. Det 

finns även flera exempel på hur undersköterskorna har utvecklat strategier för att hantera svårigheter i 

arbetet och de känslor som dessa väcker, så att de på så sätt undviker att reagera med motöverföring. 

Som exempel på en sådan strategi kan nämnas att en del av informanterna anser att en förutsättning för 

att man ska orka arbeta med personer som har upplevt trauma är att man har en viss distans till jobbet. 

Söndergaard (2011, s. 236) skriver att motöverföring kan leda till att vårdaren antingen distanserar sig 

från patienten eller tvärtom kommer honom för nära, vilket kan leda till att man som vårdpersonal 

drabbas av utmattning. Detta är att betrakta som en risk på Judiska Hemmet med tanke på att flera av 

informanterna har uttryckt att de tidvis mår dåligt på grund av de känslor som väcks i arbetet med de 

äldre som har upplevt trauma. Även det faktum att några av informanterna beskriver att de tar med sig 

arbetet hem och där funderar över sina boende kan tolkas som en motöverföring som föranleder till att 

man bör vara observant på att personen får det stöd som behövs. 

Undersköterskorna har även utvecklat vissa strategier för att hantera den överföring från de boende 

som de blir utsatta för i det dagliga arbetet. Det kan exempelvis handla om att man tar skydd i sin 

yrkesroll i situationer när den boende klagar eller säger saker som kan såra. En av informanterna 

beskriver hur hon hanterar att de boende kan säga att hon inte kan förstå vad de har varit med om. Hon 

svarar att hon inte kan förstå precis hur det har varit för dem men att hon kan förstå på ett annat sätt. 

Detta kan ses som ett exempel på en strategi för hur man kan tackla en situation med överföring som 

annars skulle kunna upplevas som ett misslyckande för undersköterskan. En annan strategi för att 

bemöta överföring från de boende var som en av informanterna beskrev att hon försöker möta 

klagandet med att bolla tillbaks problemet till de boende och på så sätt göra dem delaktiga i att hitta en 

lösning. Att lyssna, bekräfta och att inte gå in i diskussion med de äldre som har upplevt trauma verkar 

även det vara sätt som hjälper för att undvika motöverföring.  

Överföring och motöverföring är omedvetna processer som bland annat ger sig till känna genom en 

upplevelse av ångest eller känslan av en störd inre balans menar Olsson (1999, s.183). I den 
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webbaserade manualen ”Caring For Holocaust Survivors” (Baycrest, 2008) är budskapet att all 

personal som arbetar med vård av överlevande från Förintelsen bör känna till begreppet 

motöverföring. De menar att fenomenet visar sig genom att vårdpersonal kan uppleva att det är jobbigt 

att få ta del av all den smärta och rädsla som de överlevande bär på. Samtliga informanter uppger att 

de undviker att ställa frågor om den äldres traumatiska upplevelser för att inte riskera att den boende 

ska reagera känslomässigt. Frågan är om det även kan handla om en medveten eller omedveten rädsla 

hos undersköterskorna för de känslor som kan väckas inombords, som en reaktion på det den äldre 

berättar. Med det inte sagt att man bör agera på annat sätt än man gör idag men jag tror att det är bra 

att reflektera över att ett agerande ibland kan ha dubbla motiv.   

I manualen ” Caring for Holocaust Survivors” (Baycrest, 2008) står det även att det inte är ovanligt att 

man som vårdgivare reagerar med att känna sig hjälplös, ledsen eller arg. I intervjuerna med 

undersköterskorna kunde jag inte urskilja tecken på sådana känslor men några av informanterna 

berättade att de i början hade upplevt detta och att de under åren har sett att personal slutar just av den 

anledningen. En av informanterna uttryckte det som att de som har slutat har gjort det för att de tar till 

sig så mycket så att de drunknar i känslorna och att det har blivit för jobbigt. En fundering är om det 

bara är de ”starka” undersköterskorna som orkar arbeta kvar så pass länge med denna grupp äldre. Vad 

är det för egenskaper dessa undersköterskor besitter som de som slutar inte har, kan man undra. En 

tanke är att det kanske är förmågan att utveckla strategier för att förhindra motöverföring som är 

avgörande för om man orkar arbeta länge med personer som har upplevt trauma.  

I manualen från Baycrest (2008) nämns även skuldkänslor som ett symtom på motöverföring hos de 

som vårdar de äldre överlevande från Förintelsen. Detta tycker jag mig kunna se hos flera av 

informanterna genom att de förmedlar känslan av att de ibland inte hinner ge de boende all den 

uppmärksamhet som de skulle önska att få. Det som är en styrka hos dessa undersköterskor är att de 

verkar vara medvetna om dessa känslor och de talar om detta med sina arbetskamrater och ser till att få 

stöd när det är som jobbigast. I manualen ”Caring For Holocaust Survivors” (Baycrest, 2008) menar 

man just att så länge man som personal är medveten om sina reaktioner i kontakten med de 

överlevande och att man har tillgång till stöd, brukar man kunna hantera det. Carolusson (2004, s.5) 

menar att självkännedom minskar risken för motöverföring. Min uppfattning om informanterna är att 

samtliga verkar ha en hög grad av självkännedom och förmåga till att vara uppmärksamma på sina 

reaktioner och känslor i kontakten med de äldre. Carolusson (2004, s.5) skriver även att 

motöverföringen kan visa sig om vårdtagaren inte vill ta emot den omsorg man vill erbjuda. Utifrån de 

berättelser som framkom under intervjuerna skulle motöverföring mycket väl kunna uppstå på det 

sättet på Judiska Hemmet. Det verkar som om undersköterskorna även här har hittat sätt att hantera att 

de ibland blir avisade utan att de tar det som ett personligt nederlag. Ramos-Ruggiero (2011, s. 155) 

skriver att motöverföring kan handla om att vårdpersonalen får känslor som olust, nedvärdering och 

avsky mot den person som de vårdar. Informanterna gav inte på något sätt uttryck för sådana känslor 

när de talade om de äldre som har upplevt trauma. Ramos-Ruggiero (2011, s. 155) menar att om man 

som vårdare tidigt blir medveten om sin reaktion på motöverföring kan man analysera sin reaktion, ha 

kontroll över den och på så sätt hantera den. En annan viktig faktor för att orka med sitt arbete och 

minska risken för motöverföring var kunskapen om vad som hände under Förintelsen. Informanterna 

ansåg att den kunskapen vara väsentlig för att kunna ha förståelse för varför de boende beter sig som 

de gör.  

Södergaard (2011, s. 237) skriver om positiv överföring och menar att det kan innebära att en patient 

har för stora förväntningar på att vårdaren ska hjälpa honom. Jag tycker mig kunna se tecken på detta i 

undersköterskornas beskrivning av hur de äldre ibland nästan blir beroende av den undersköterska som 
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är deras kontaktman, vilket kan bli jobbigt för undersköterskan. I dessa fall handlar det säkerligen om 

överföring från de äldres sida men man måste även vara medveten om att det likaväl skulle kunna 

handla om motöverföring i den form som Söndergaard (2011, ss. 237-238) beskriver. Han menar att en 

vårdare av egocentriska skäl kan vilja vara en god person som hjälper andra och på så sätt försätter den 

äldre i en beroendesituation. Både överföring och motöverföring sker i det omedvetna och det går 

därför inte att undvika helt menar Södergaard (2011, ss. 234-235). Den största riskfaktorn för 

motöverföring för undersköterskorna på Judiska Hemmet verkar vara den ångest som många boende 

har och rädslan för att vara ensam som det många gånger leder till. Flera av informanterna uttryckte att 

detta berörde dem och att de ofta har en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete. Det verkar även 

vara dessa tankar och känslor som vissa av informanterna tar med sig hem. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Från början var studien riktad till både undersköterskor och sjuksköterskor på Judiska Hemmet men 

eftersom ingen sjuksköterska anmälde intresse till att delta i studien ändrades syftet därför till att 

endast omfatta undersköterskor. Syftet blev således att undersöka undersköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att vårda äldre personer som har upplevt trauma. Semistrukturerade intervjuer anser jag 

har varit ett bra sätt för att få fram denna information och jag skulle inte ha valt någon annan metod nu 

med facit i hand. Jag upplever att informanterna gav svar på frågeställningarna i intervjuerna och jag 

förvånades många gånger av hur öppenhjärtliga informanterna var i sina svar. 

Om jag ska granska min egen roll i intervjuerna så måste jag fundera över det faktum att jag kände 

majoriteten av informanterna i och med att jag tidigare har arbetat på Judiska Hemmet som 

undersköterska, sjuksköterska och enhetschef. Frågan är om och i så fall på vilket sätt detta kan ha 

påverkat utfallet i resultatet. Endast en av informanterna har arbetat på den demensenhet där jag var 

chef, de övriga har en annan chef som ansvarar för den somatiska delen av boendet.  Jag kan se både 

för – och nackdelar med att jag tidigare har arbetat på Judiska Hemmet. Fördelen ligger i att jag är 

insatt i kulturen och arbetet på hemmet och att jag på så sätt kan förstå vad de undersköterskor jag har 

intervjuat syftar på när de till exempel använder uttryck på jiddisch eller berättar om någon judisk 

högtid. Jag kan även lätt föreställa mig de situationer de berättar om eftersom jag själv har varit i 

liknande situationer. Nackdelen kan vara att jag kanske mer än om jag inte hade arbetat där har varit 

tvungen att försöka medvetandegöra om jag på något sätt styr eller påverkar de svar jag har fått från 

informanterna. Jag har försökt i möjligaste mån att ha detta i åtanke vid intervjuerna, vilket jag tycker 

bekräftades av att en av informanterna efter intervjun sa att hon hade reagerat på att hon tyckte att jag 

ställde frågor som hon ansåg att jag borde veta svaret på eftersom jag har arbetat här. Hon sa något i 

stil med att - ”Jag tänkte, men det där vet du ju!” I detta sammanhang tog jag det som ett tecken på 

framsteg i ambitionen att vara öppen för att det kunde komma svar från informanterna som skulle 

överraska mig. 

En annan faktor att reflektera över är urvalet av informanter med koppling till det faktum att en 

övervägande majoritet är i åldrarna 49-66 år och att de har arbetat så länge som mellan 7-16 år på 

Judiska Hemmet. Frågan är om dessa personers åsikter skiljer sig från de personer som är yngre 

och/eller har arbetat där en kortare tid. Samtidigt känns det värdefullt att hinna fånga upp den kunskap 
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som dessa undersköterskor besitter eftersom fyra av informanterna är över 60 år gamla och kommer att 

gå i pension inom en någorlunda snar framtid. Det hade varit intressant att intervjua de personer som 

informanterna beskriver som av olika skäl har valt att sluta sin anställning på Judiska Hemmet för att 

de tyckte att arbetet var för påfrestande. En annan önskan hade varit att få möjlighet att intervjua fler 

av de undersköterskor som arbetar på natten. Detta eftersom de uppenbarligen utför ett mycket 

kvalificerat arbete med tanke på de svårigheter som många av de boende som har upplevt trauma har 

nattetid. 

Något jag även vill lyfta fram i diskussionen är att man måste vara medveten om att flera av de äldre 

som bor på den somatiska enheten har utvecklat demens under tiden de har bott på Judiska Hemmet.  

Enligt kvarboendeprincipen har de ändå rätt att bo kvar i sin lägenhet på den somatiska enheten, så 

länge det fungerar att bo där. I studien kommer det därför inte att vara möjligt att helt säkerställa att 

svaren i intervjuerna baseras på arbetet med de äldre som inte har demensdiagnos. Informanterna har 

dock uppmanats till att ha de boende på enheten för somatisk vård och inte de som har en 

demenssjukdom i åtanke under intervjun. 

Resultatdiskussion 

Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna bidra med kunskap om hur man kan förhålla sig 

till andra traumatiserade personer, som redan nu finns och sannolikt kommer att finnas i större 

utsträckning i den svenska äldreomsorgen i framtiden. Tanken har varit att fånga upp den kunskap som 

under åren har vuxit fram inom undersköterskegruppen på Judiska Hemmet i arbetet med äldre 

personer som har upplevt trauma. I tidigare forskning finns mycket få studier som belyser det 

praktiska arbetet med denna grupp äldre. Däremot finns statistik som visar på att grupper av personer 

som kommer från krigshärjade länder inom en åskådlig framtid kan komma att vara aktuella för den 

svenska äldreomsorgen. Frågan är vilka slutsatser och vilken lärdom kan man tänkas erhålla genom 

denna studie. Vilka paralleller kan man dra mellan arbetet med de överlevande från Förintelsen och 

andra grupper av personer som har upplevt trauma? Hur mycket spelar de kulturella, etniska och 

religiösa aspekterna in? Frågorna är många och svaren blir antaganden eftersom det inte finns några 

andra liknande studier gjorda på andra grupper av personer som har upplevt trauma som man skulle 

kunna jämföra med. I beskrivningen av symtomen på diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) 

tas ingen hänsyn till vilken etnisk, kulturell eller religiös bakgrund personerna har utan man utgår 

istället från de symtom som varje individ uppvisar när diagnosen PTSD ställs. Man får därför anta att 

även omvårdnadsbehoven liknar varandra i vården av personer som har upplevt trauma oavsett 

personens bakgrund.   

På Judiska Hemmet är det få av de boende som har fått diagnosen PTSD ställd eftersom de 

rekommendationer man hade i slutet på andra världskriget, när de överlevande från Förintelsen kom 

hit, var att inte prata om det som de hade varit med om. Man uppmanade istället till att försöka 

glömma det som hade hänt. Ofta är det kanske först när personen blivit äldre och har förlorat sin 

autonomi som dessa minnen blir svåra att hantera. När man jämför diagnoskriterierna för PTSD med 

de symtom som undersköterskorna beskriver att de boende har, kan man anta att det finns ett stort 

mörkertal av personer som skulle få diagnosen PTSD, om det hade funnits anledning till att ställa den. 

Eftersom man på Judiska Hemmet har en så gedigen erfarenhet av att arbeta med äldre som har 

upplevt trauma, finns inte anledning att ställa diagnos eftersom de boende som har upplevt trauma får 

den vård och omsorg som de är i behov av, oavsett diagnos eller inte.  
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När det gäller tidigare studier gjorda med koppling till vårdpersonal som arbetar med personer som har 

upplevt trauma är det intressant att jämföra resultatet i denna studie med den studie som Rosenfield 

(2001) har gjort. Där intervjuades vårdbiträden och undersköterskor på ett amerikanskt äldreboende 

som även de hade många boende som var överlevande från Förintelsen. Liksom personalen på Judiska 

Hemmet så har många i personalgruppen där ett annat modersmål än det språk som talas i det land de 

arbetar i, det vill säga svenska på Judiska Hemmet och engelska i Rosenfields studie. I den studien 

framgår att flera i personalgruppen inte hade fått lära sig så mycket om andra världskrigets historia i 

sitt hemland. Samma synpunkter kom fram i intervjuerna med undersköterskorna på Judiska Hemmet. 

Det som skilde studierna från varandra var att vårdpersonalen på det amerikanska äldreboendet vid 

studiens start inte hade fått någon utbildning kring Förintelsen och trauma. Det visade sig även att de 

hade en negativ attityd till de äldre överlevande som de upplevde som mycket krävande och 

påfrestande. Syftet med Rosenfields studie var att undersöka om utbildningen om Förintelsen ökade 

vårdpersonalens kunskap och om attityden till de personer som de vårdar förändras i och med detta. 

Slutsatsen var att vårdpersonal efter att ha fått utbildning om Förintelse visade en ökad förståelse och 

empati för de äldre överlevande. Samtliga undersköterskor som intervjuades på Judiska Hemmet hade 

fått någon form av utbildning kring Förintelsen och en stor merpart hade även varit på studieresor till 

olika koncentrationsläger i Östeuropa. Jag kan även konstatera att någon negativ attityd till de äldre 

som har upplevt trauma inte förekom hos någon av informanterna. Mitt antagande är att det på Judiska 

Hemmet kan finnas en parallell till Rosenfields studie i form av att den positiva attityd till de 

överlevande som råder där har att göra med att man har fått utbildning om Förintelsen. Slutsatsen är att 

utbildning för att skapa kunskap om bakgrunden till en persons traumatiska upplevelse är av hög 

betydelse. Detta borde gälla alla grupper av personer som har upplevt trauma och inte bara 

Förintelsens överlevande. I praktiken skulle det kunna innebära att det är viktigt för framtidens 

vårdpersonal att få utbildning och kunskap om vad som exempelvis hände under statskuppen i Chile år 

1973, när den gruppen av personer som då blev utsatta för tortyr och andra former av trauma kan bli 

aktuella för den svenska äldreomsorgen. Även den studie som Leonard (2003) har gjort där 

vårdpersonal i Israel som arbetar med äldre personer som har överlevt Förintelsen intervjuades, visar 

på samma tendens som i Rosenfields studie, det vill säga att vårdpersonalen har en negativ attityd till 

de äldre. Det som inte framgår i Leonards studie är huruvida personalen har fått utbildning om 

Förintelsen eller inte. Resultatet kan därför inte jämföras med resultatet från intervjuerna med 

undersköterskorna på Judiska Hemmet, utifrån kopplingen mellan graden av utbildning och attityden 

till de äldre som har upplevt trauma. Däremot tar Leonard (2003) upp en annan viktig aspekt i sin 

studie. Det är risken för att vårdpersonalens negativa attityd till de äldre överlevande från Förintelsen 

kan resultera i att personalen blir avvisande mot de äldre som i sin tur reagerar med att bli ännu mer 

krävande. För att bryta denna negativa spiral menar Leonard (2003) att lösningen är att personalen får 

ökat stöd. Som jag ser det så visar Leonards studie på ett typiskt exempel på hur vårdpersonalen 

reagerar med motöverföring genom de negativa känslor de har mot de äldre som har upplevt trauma. 

Som tidigare nämnts i bakgrunden så är rekommendationerna för att motverka motöverföring precis 

som Leonard föreslår att vårdpersonalen ska få ökat stöd.   

Andersson, Field och Dobbs (2011) kom i sin studie fram till att det är viktigt att tidigt försöka 

identifiera tecken på trauma när en person flyttar in på ett äldreboende. Intervjuerna med 

undersköterskorna på Judiska Hemmet visar på de svårigheter som detta kan innebära eftersom de 

boende sällan vill berätta om sitt förflutna. Andersson, Field och Dobbs (2011) lyfter även fram i sin 

studie att det inte är ovanligt att de äldres minnen av tidigare upplevda trauman dyker upp på nytt i 

omvårdnadssituationer. De menar att vårdpersonalen bör ha kunskap om detta för att undvika att de 

utsätter den äldre för ”triggers” som kan väcka starka reaktioner. Jag kan se en parallell till hur 
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undersköterskorna på Judiska Hemmet beskriver hur de på olika sätt anstränger sig för att undvika att 

väcka jobbiga minnen hos de boende som har upplevt trauma. Bernick, Grinberg, Holynaty & Rodgers 

(2001, s.26) förstärker detta antagande när skriver i en artikel om att vårda överlevande från 

Förintelsen att det är vanligt att personen inte vill berätta om sitt förflutna. Det kan då hända att man 

som vårdpersonal missar att man har att göra med en äldre person som har upplevt trauma. När det 

gäller överlevande från Förintelsen menar författarna att man genom några enkla frågor trots allt kan 

dra slutsatsen att det föreligger en sannolikhet att personen har överlevt Förintelsen. Frågor om var 

personen är född och när de anlände till det land man nu bor i kan ge en vägledning till att de har suttit 

i läger under kriget. Ofta har dessa personer dessutom ett nummer tatuerat på armen. Bernick et. al. 

(2001, s. 27) beskriver även att personer som har suttit i läger kan ha en rädsla för sjukvården, 

provtagning och dylikt. I artikeln nämns ”triggers” som kan väcka minnen av traumatiska upplevelser. 

Dessa ”triggers” stämmer väl överens med det som undersköterskorna på Judiska Hemmet har nämnt i 

intervjuerna. De ”triggers” som tas upp i artikeln är bland annat duschning, vårdpersonalens 

arbetskläder och mörker. Författarna nämner även att de överlevande ofta gömmer och sparar mat 

precis som undersköterskorna på Judiska Hemmet beskriver att de äldre som bor där gör. Bernick et. 

al. (2001, s. 28) skriver även att det kan vara extra svårt för barnen till Förintelsens överlevande att 

fatta beslut om livsuppehållande åtgärder vid livets slut. Detta eftersom de är medvetna om alla 

svårigheter deras föräldrar har genomlidit för att överleva. I intervjuerna med undersköterskorna på 

Judiska Hemmet framgick det att även de upplevde att anhöriga till de boende ibland har svårt att 

”släppa taget” vid livets slut. 

Något som är markant när undersköterskorna berättar om svårigheter är hur stor del av de boendes liv 

som kretsar kring mat. Det går att känna igen mycket från den studie som Sindler, Wellman och 

Baruch Stier (2004) har gjort där de intervjuade överlevare från Förintelsen om deras attityd till mat. 

Studien visade att de på samma sätt som de boende på Judiska Hemmet bunkrar mat och har svårt att 

kasta mat även om den är gammal. Även brödets betydelse i deras liv stämde väl överens med hur 

undersköterskornas upplevelser från Judiska Hemmet.  Även studiens beskrivning av att många av de 

intervjuade hade svårt att vara utan mat eftersom detta förknippades med stark ångest stämmer överens 

med beteendet som de överlevande som bor på Judiska Hemmet har, utifrån undersköterskornas 

beskrivning. Kaminer och Lavie (1991) har i sin sömnstudie på personer som är överlevande från 

Förintelsen kommit fram till att de ofta har en dålig sömn och ångestfyllda mardrömmar. Detta 

bekräftas genom undersköterskornas berättelser om de sömnbesvär många av de boende på Judiska 

Hemmet har.  

Giberovitch (2006, s.245-246) skriver om erfarenheterna från ett kanadensiskt ”Drop – in center” för 

Förintelsens överlevande. Hon beskriver att det ibland kan förekomma ilska i gruppen eftersom de 

överlevande kan bära på nedtryckta negativa känslor mot sina tidigare förtryckare som de inte har fått 

ge utlopp för. När de hamnar i en miljö och ett sammanhang som känns tryggt kan de plötsligt våga ge 

uttryck för dessa känslor. Detta får mig att associera till undersköterskornas beskrivning av ur de 

överlevande klagar på saker och ting. Kan det handla om att det precis som Giberovitch (2006, s.245-

246) och även en av informanterna beskriver är ett tecken på att de äldre upplever att de är i en trygg 

miljö? Giberovitch (2006, s.245-246) menar att det är bra att ilskan kommer fram men den får inte 

användas för att manipulera och utöva kontroll på ett sätt som blir negativt för gruppen. Inte sällan 

riktar sig ilskan mot personalen men Giberovitch (2006, s.246) skriver att man inte ska tillåta detta 

utan hon anser att personalen ska sätta gränser när det behövs.  Om man inte vågar göra det signalerar 

man att personen inte behöver ta ansvar för sitt beteende vilket leder till att man förstärker deras känsla 
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av att vara offer, menar hon. Det får mig att associera till att en av informanterna på Judiska Hemmet 

beskrev hur hon kunde sätta gränser när hon upplevde att de boende gick för långt i sina uttalanden. 

McCann & Pearlman (1990, s.25) skriver att många av de personer som har överlevt Förintelsen inte 

vågar känna tillit till människor i deras omgivning. Anledningen kan vara att de ofta faktiskt har 

upplevt att de inte kan lita på personer som har varit inblandade i deras traumatiska upplevelser. Denna 

känsla av misstro kan leda till svårigheter när man blir gammal och är beroende av hjälp menar 

McCann & Pearlman (1990, s.25). Min fundering är om detta är en del av förklaringen till att 

undersköterskorna på Judiska Hemmet beskriver att de boende ibland kan bli beroende av att bara få 

hjälp av viss vårdpersonal, vilket kan bli jobbigt för den undersköterska som blir ”utvald”. Det blir 

även en påfrestning för de övriga i arbetsgruppen som inte duger i den boendes ögon. Om de äldre 

utvecklar ett förtroende för någon i personalgruppen men samtidigt har en stark misstänksamhet mot 

omvärlden i övrigt, kan man förstå att tanken på att byta ut den person som de litar på mot någon 

annan kan verka skrämmande. 

I och med min erfarenhet från att ha arbetat med personer som har upplevt trauma och som har 

utvecklat demenssjukdom har jag insett att detta ytterligare kan försvåra i omvårdnaden. Jag har därför 

planerat att fortsätta med ännu en studie på magisternivå där jag ska intervjua personalen på Judiska 

Hemmet som arbetar på demensenheten om deras upplevelser av att vårda äldre som har upplevt 

trauma och som har en demensdiagnos. Det skulle då vara intressant att titta på personalens 

upplevelser med begreppet KASAM som teoretiskt perspektiv. Michel et al. (2001, s.88) skriver om 

Aaron Antonovskys teorin om KASAM som grundar sig på att en person vars grundläggande 

personlighet är trygg och stabil kan ha lättare att hantera svåra situationer som uppstår i livet. Detta 

borde ha en betydelse för hur personalen hanterar de svårigheter de möter i sitt arbete med 

demenssjuka personer som har upplevt trauma.  

Joffe, Joffe och Charmaine (1996) framhåller risken med att läkare eller vårdpersonal som upplever en 

osäkerhet i att möta traumatiserade personer kan reagera med att bli formella och därför gömmer sig 

bakom sin yrkesroll. När undersköterskorna på Judiska Hemmet talar om att ha skydd av sin yrkesroll 

tolkar jag det inte som att detta grundar sig i att de känner en osäkerhet. Det handlar snarare om ett 

aktivt val från deras sida för att orka ha en nära relation till de äldre. Även om undersköterskorna i sina 

intervjuer beskriver att de håller en viss yrkesmässig distans till de boende för att skydda sig själva så 

är det imponerande hur de lyckas kombinera detta med att samtidigt ge uttryck för stor kärlek och 

omtanke. En slutsats är att det är tryggheten i yrkesrollen och undersköterskornas trygghet i sin person 

som möjliggör detta, till synes motsägelsefulla sätt att arbeta.  

Förhoppningsvis kan den kunskap som undersköterskorna delar med sig av i denna studie appliceras i 

andra sammanhang med möten med personer som har upplevt trauma. Jag anser att de som arbetar 

inom vården bör ha grundläggande kunskap om vad trauma och PTSD innebär så att man i bästa fall 

kan undvika att framkalla ”flashbacks” genom att utsätta personen för så kallade ”triggers” som 

beskrivs närmare i bakgrunden. Man bör även ha kunskap om hur man kan hjälpa personen om starka 

reaktioner skulle uppstå i omvårdnadsituationer. Om vi ska ha en beredskap för de nya grupper av 

personer som har upplevt trauma som kan komma att finnas inom vården och äldreomsorgen anser jag 

att utbildning om trauma och PTSD bör vara en obligatorisk del i både utbildningen för 

undersköterskor och sjuksköterskor. Jag vill utöver betydelsen av utbildning även framhålla vikten av 

att man måste se till att personal som arbetar med personer som har upplevt trauma får det stöd som de 

behöver. Bäärnhielm (2011, s.300) skriver att alla som arbetar i vården kan ha nytta av att lära sig 

känna igen och förstå sig på de känslomässiga reaktioner man själv får när man möter patienter. 

Författaren menar att denna självinsikt kan bidra till en bättre kommunikation och underlätta i 



56 

 

bemötandet. Hon lyfter upp handledning som en bra metod för att ge vårdgivaren stöd i att reflektera 

över de reaktioner som kommer upp i arbetet. Det framkom i studien att undersköterskorna såg 

handledning som en bra form av stöd i kombination med de stödfunktioner som de ha skapat med 

varandra inom arbetsgruppen. Ramos-Ruggiero, Luis, (2011, s. 155) skriver om motöverföring och 

menar att handledning är ett krav för att man ska kunna hantera eventuella motöverföringsreaktioner 

som annars kan innebära att man lever ut ilska och frustration mot den person man ska vårda. Det är 

först när vi ger personalen som arbetar med personer som har upplevt trauma den utbildning och det 

stöd de behöver som vi har möjlighet att ge dessa människor den goda omvårdnad som de så väl 

förtjänar efter ett liv med trauma. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

Gråmarkerad text =studiens frågeställningar 

Kan du berätta för mig om du tror att det finns någon skillnad när det gäller att vårda äldre som har 

upplevt trauma jämfört med att arbeta på ett vanligt äldreboende. Vilken är i så fall skillnaden? 

- Vilket kunnande anser informanterna är viktigt i arbetet med personer som har upplevt trauma och 

hur anser de att denna kunskap bäst lärs in? 

Vilken kunskap behöver du som vårdpersonal för att arbeta med äldre som har upplevt trauma? 

Hur anser du att man bäst får denna kunskap? 

Hur har du fått den kunskap som du har idag? 

 

- Vad anser informanterna vara viktigt att tänka på i bemötandet av personer som har upplevt trauma?  

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid bemötandet av personer som har upplevt trauma? 

 

- Hur beskriver informanterna sina upplevelser av svårigheter i arbetet och hur hanterar de dessa 

svårigheter? 

Finns det situationer som kan vara svårare att hantera pga. att personen (den äldre) har upplevt trauma, 

i så fall vilka? 

Kan du berätta om någon situation eller händelse som du upplevde/ upplever som svår/jobbig? 

Hur hanterar du svåra situationer? 

Finns det något man som personal ska undvika att göra? 

Vad motiverar dig till att arbeta med äldre som har upplevt trauma och vad gör du för att orka? 

 

- Vilket stöd upplevs vara viktigt i arbetet med personer som har upplevt trauma? 

 

Vilket stöd upplever du är viktigt att ha för dig som arbetar med personer som har upplevt trauma? 

Hur kan detta stöd ges på bästa sätt? 
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BILAGA 2  

Diagnosmall PTSD 

 

Diagnostiska kriterier för PTSD enligt American Psychiatric Association, MINI-D, 

DSM-IV 

 
A) Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande har ingått i bilden: 
 

1) personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie händelser som 

innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller andras fysiska integritet. 

 
2) personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs! Hos barn kan detta ta dig i 

uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende.  

 
B) Den traumatiska händelsen upplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: 

 

1) Återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner relaterade till 
händelsen. Obs! Hos små barn kan teman eller aspekter v traumat ta sig i uttryck i återkommande 

lekar. 

 

2) Återkommande mardrömmar om händelsen. Obs! Hos barn kan mardrömmar förekomma utan att 
innehållet klart uttrycker händelsen. 

 

3) Handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla av att 
återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer, dissociativa flashbackupplevelser, även sådana som 

inträffar vid uppvaknandet eller under drogpåverkan). Obs! Hos små barn kan traumaspecifika 

återupprepade handlingar förekomma. 
 

4) Intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt 

av den traumatiska händelsen. 

 
5) Fysiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den 

traumatiska händelsen. 

 
 

C) Ständigt undvikande av stimuli som kan associeras med traumat och allmänt nedsatt 

Själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier: 

 
1) aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som kan förknippas med traumat. 

 

2) aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av 
traumat. 

 

3) Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen. 
 

4) Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. 

 

5) Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. 
 

6) Begränsade affekter (exempelvis oförmåga att känna kärlek). 
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7) känsla av att sakna framtid ( t.ex. inga förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn 

eller att få leva och åldras som andra). 

 
D) Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av två eller fler 

av följande kriterier. 

 
 

1) svårt att somna eller orolig sömn 

 

2) irritabilitet eller vredesutbrott 
 

3) koncentrationssvårigheter 

 
4) överdriven vaksamhet 

 

5) lättskrämdhet 
 

E) Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i över en månad. 

 

F) Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra 
viktiga avseenden. 

 

Posttraumatiskt stressyndrom kan delas in i akut eller kronisk: 
Akut PTSD symtomen har varat mindre än tre månader.  

Kronisk PTSD symtomen har varat i tre månader eller längre.  

 

En försenad debut av PTSD innebär att symtomen debuterar minst sex månader efter traumat. 
 

Källa: American Psychiatric Association (1995), MINI-D, Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 

 


