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L E D E R

OMSLAG

FOTO: ANDERS ELOWSSON

FOLKE ON THE DAY OF THE BAPTISM OF HIS GREAT- 
GRANDSON AT ÖSTRA EDS KYRKA, SMÅLAND.

TRESNITT: INGRID KRISTENSEN BJØRNAALI

THE PRINTS WERE EXHIBITED IN PLASTIC LP SLEEVES, 
LIKE MUSICAL RECORDS WITH DOWNLOAD LINKS 
TO AUDIO EXTRACTED FROM THE PATTERNS IN THE 

PRINTS, VIA MUSIC SOFTWARE.

IN THE MUSIC SOFTWARE, THE IMAGE WAS SCANNED 
FROM LEFT TO RIGHT, USING THE COMPOSITION 
AND COLOURS OF THE PRINT TO EVOKE A MELODY, 
ENDING UP WITH A 30 SECOND DIGITAL SOUND 
FILE THAT SUPPOSEDLY REPRESENTED THE ANNUAL 
RINGS, LIKE A FALSE EQUATION COMPARING TWO 
VERY DIFFERENT SPANS OF TIME THROUGH VISUAL 

AND SOUND BASED EXPRESSIONS.

REDIGERING: JAHN GRAN

C AT H E R I N E  S Y K E S  |  R E D A K TØ R

redaksjonen@speilvendt.no

LEDER

Vi er unge mennesker som ser på alderdom. Hva kan 
unge mennesker vite om det å være eldre? Er vi alltid 
den samme inni oss? Ser vi på verden med de samme 
øynene? Behandler verden oss likt uavhengig av alder? 
Hva forandrer seg egentlig som resultat av en forlenget 
tilværelse i verden? 

Covid-19 har lært oss at virusinfeksjoner ser ut til å 
aldersdiskriminere. Vi har også betraktet en verden som 
syns at det er bedre enn om det hadde rammet yngre 
mennesker. 

Vi er unge som ser på eldre med søken og nysgjerrighet 
på om de eldre kan fungere som spådommer på vår egen 
fremtid. En fremtid hvor vi har roboter som kjæledyr eller 
roboter som passer oss, fordi vi er en del av en eldrebølge. 

Hva vil skje med vår persepsjon av tid? Dette skriver Oliver 
Sacks i syttiårene i boken The River of  Consciousness: 

«It is often said that time seems to go more quickly, the 
years rush by, as one grows older - either because when 
one is young one’s days are packed with novel, exciting 
impressions or because as one grows older a year becomes 
a smaller and smaller fraction of  one’s life. But if  the years 
appear to pass more quickly, the hours and minutes do 
not; they are the same as they always were.»

Så senk skuldrene. Tiden vil alltid være den samme. 
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Langsomt 
blir jeg visket ut
Det er bare 
furene 
igjen

Tilårskommen
Jeg bruker ikke skaut
Jeg bærer ikke hijab
Jeg trasker opp Middagshøyden
iført glemselens slør

DIKT
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Skisse
Blyanten sklir over arket, 
over grått, langt hår som flommer nedover ryggen
Furer i haken, rynker på halsen
Glatte, myke kinn
Slappe valker rundt magen
Strekkmerker på lårene
Sørgerender under neglene fra hagearbeid
Ingen åreknuter, men et blåmerke på leggen
Perleøredobber
Et skjelmsk smil

Ser du henne nå?

Hun trer ut av arket, blir tredimensjonal
Hun går sakte mot horisonten.

«Du kan ikke gå» sier jeg. «Skissen er ikke ferdig»

«Det er et fritt land», sier hun og går.

7

  utgave nr. 2 2020



  utgave nr. 2 2020

8

f o r s k n i n g s d r y p p

Negativ grubling knyttet til risiko for 
Alzheimers

En studie publisert i tidsskriftet Alzheimer’s & 
Dementia antyder at det er en sammenheng 
mellom det å bruke mye tid på negativ tenkning 
og ulike tegn på økt risiko for Alzheimers sykdom. 
Forskerne mente dette skjedde gjennom stresstegn 
som for eksempel høyt blodtrykk. Denne typen 
kroppslig stress kan føre til at Alzheimers-
proteinene bygger seg opp.

https://forskning.no/alzheimer-demens-depresjon/negativ-
tenkning-koblet-til-alzheimer-risiko/1697541

Hjernen formes av oppvekstmiljøet

Ungdommers hjerne ser annerledes ut avhengig 
av hvor mye utdannelse foreldrene deres har. 
Overflaten på hjernebarken var mindre hos 
14-åringer som hadde foreldre med lite utdannelse. 
Antagelig kan dette gå ut over alt fra språk til 
hukommelse. Disse ungdommene gjør det også 
dårligere på tester av arbeidsminnet. Det viser seg 
at oppvekstmiljøet kan ha dobbelt så mye å si som 
genene.

https://forskning.no/barn-og-ungdom-genetikk-hjernen/
oppvekstmiljoet-kan-endre-hjernen-til-tenaringer/1695032

Koronavirus kan utløse diabetes

Resultater av studier hvor man har studert 
vevsprøver av pasienter som har COVID-19 
viser at viruset skader insulinproduserende celler. 
En rekke pasienter har utviklet diabetes etter å 
ha vært infisert med koronavirus. Inntil videre 
er imidlertid sammenhengen noe uklar, og mer 
forskning er nødvendig.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01891-8

Dårligere utbytte av digital undervisning

Hele seks av ti studenter ved Høgskolen i Østfold 
mener de fikk dårligere eller svært mye dårligere 
utbytte av den digitale undervisningen som har 
foregått siden skolene stengte i mars. Kun 14 
prosent mente den digitale undervisningen hadde 
fungert bedre enn den tradisjonelle. Dette står 
i kontrast til en undersøkelse blant jusstudenter 
ved UiO rett etter stengingen, hvor resultatet var 
det motsatte. Da hadde kun et mindretall fått et 
dårligere utbytte av undervisningen.

https://forskning.no/ntb-skole-og-utdanning/seks-av-ti-
studenter-ved-hogskolen-i-ostfold-mener-de-fikk-darligere-
utbytte-av-digital-undervisning/1703573
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MAD AS A MAD AS A 
HATTERHATTER

Hva kan Alf Prøysen 
fortelle oss om 
demens? Var Jørgen 
Hattemaker både dement 
og kvikksølvforgiftet? 
Går disse to opp-i-opp? 
Og hva kan forskere i 
Taiwan fortelle oss om 
forebygging av demens?

Ja, fysst så vil je nevne min stilling og min stæinn:
je står og svarve hatter i Salomo sitt læinn.
Sjøl bær' je navnet Jørgen, så skilnaden er stor,
men både je og Salomo kom nakne tel vår jord.

Sola skinn' på deg
så skuggen fell på meg,
men graset er grønt for æille.

Alf  Prøysen skrev teksten og Bjarne Amdahl melodien til 
visen om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Prøysen 
spilte den på radio i 1967 og spilte den inn på plate 
i november 1968. Uttrykket om at det er forskjell på 
Kong Salomo og Jørgen Hattemaker kan vi altså takke 
Alf  Prøysen for, selv om han avslutter refrenget med det 
forsonende «graset er grønt for æille».

Kong Salomo var kjent som en mann som var både vis 
og rik, med andre ord en person mange mener er ganske 
lik dem selv, i det minste hva visdom angår. Jørgen 
Hattemaker var kjent for … vel, ikke stort annet enn at 

han ikke var mindre verd enn Kong Salomo. Men dersom 
Jørgen virkelig var hattemaker, er sannsynligheten stor for 
at han led av demens, en sykdom som i hovedsak rammer 
folk som er godt oppe i årene.

Det engelske uttrykket «mad as a hatter», altså «like gal som 
en hattemaker», oppstod på begynnelsen av 1800-tallet, 
da man produserte hatter av filt. Produksjonsprosessen 
innebar blant annet at man brukte kvikksølv oppløst 
i salpetersyre for å løsne hårene fra kaninskinn, slik at 
hårfibrene kunne bearbeides videre og til slutt ende opp 
som filtmateriale. Datidens bestemmelser om helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen var mildt sagt mer avslappet 
enn dagens paragrafer, og resultatet var at mange av de som 
arbeidet med framstilling av filt fikk kvikksølvforgiftning.

Kvikksølvforgiftning fører til erethisme, eller «mad 
hatter’s disease» som tilstanden også kalles, og innebærer 
personlighetsforandring, hukommelsessvikt og andre 
symptomer som til forveksling kan ligne symptomene 
hos demenspasienter. I dag er det ikke så mange som 

Hentet fra https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Hjemme_hos_Alf_Pr%C3%B8y-
sen_med_familie_i_nytt_hus_i_Nittedal_(1964).jpg

TEKST RUNE BRAATEN
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får kvikksølvforgiftning, men i 1800-tallets England 
var det ikke så enkelt å avgjøre om pasientens tilstand 
skyldtes demens eller etherisme. Hvis man tilfeldigvis var 
hattemaker og utviklet demens gikk det vel opp i opp, så 
og si. 

Når liljene på marken i fager blomstring står
og æille himlens fugler sin glade trille slår
Je nynne såmmå strofa i Hattemakergrend
og morgendagen, Salomo, -hva veit vel vi om den.

Har Salomo sitt måltid med vin og fyllte fat,
je sug på harde skorper og kæille det for mat.
Men det vi gjer ifrå øss dit vi i lønndom går
blir gras til hyrdens hvite lam og Sarons sorte får.

Mens Prøysen i det andre og det tredje verset får fram 
forskjellen i materiell status mellom Kong Salomo og 
Jørgen Hattemaker, får han i det fjerde verset også sneket 
inn noen strofer med erotisk undertone, der han viser til 
myten om at Kong Salomo og dronningen av Saba hadde 
et mer intimt forhold enn det som kommer fram i Bibelens 
1. Kongebok. Kong Salomo skal forøvrig ha hatt 700 
koner, samt 300 elskerinner i tillegg. Dette høres jo riktig 
så lystig ut, helt til man også teller opp antall svigermødre 
Salomo hadde. 

Det etiopiske kongedømmet, som bestod i mer enn 2900 
år, ble etter sigende grunnlagt av Menelik I, som skulle 
være sønnen til Kong Salomo og dronningen av Saba. Det 
etiopiske kongedømmets siste keiser var Haile Selassie, 
som ble styrtet i 1974. Haile Selassie ble regnet som 
Messias av rastafari-bevegelsen som oppstod på Jamaica 
på 1930-tallet, og reggaeartisten Bob Marley var den 
mest kjente rastafarianer, eller «rasta man». Alf  Prøysen 
kjente antagelig ikke til rastafarianismen, så i stedet for 
å synge om resultatet av møtet mellom Kong Salomo og 
dronningen av Saba, sang han om Lea Lettvint som var 
på vei til Jørgen Hattemaker: 

Når dronninga av Saba gjør Salomo visitt,
je ser 'a Lea Lettvint og hu har tenkt seg hit.
Om leiet blir forskjellig frå silkeseng tel strå,
vi går mot såmmå paradis og hører harper slå.

Man snakker gjerne om det å være gammel og vis, men 
det er fullt mulig å bli svært gammel og fremdeles være 
intellektuelt uformuende. Etter som årene går falmer 
ungdommens skjønnhet, men dessverre forsterkes 
imidlertid, i mange tilfeller, den ungdommelige dårskap. 
Hvis både skjønnheten og visdommen er lite annet enn 
bleke minner, får man i det minste håpe at man har spart 
seg opp en smule kapital slik at man kan tilbringe sine 
siste år i luksus. Uansett hvor stor forskjell det måtte være 
på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, så kan denne 
forskjellen viskes ut i drømmene, som Alf  Prøysen synger 

i det siste verset:

Når sola synk og dale bak slottets tårn og tind,
da kjæm den mørke natta med drøm og tankespinn.
Da blir je sjøl kong Salomo, og hæinn blir kæinnskje den
som står og svarve hatter uti hattemakergrenn,

 – og sola skinn på meg
så skuggen fell på deg,
men graset er grønt for æille.

Demens er en sykdom som kan ramme oss alle, enten vi 
har mest til felles med Kong Salomo eller med Jørgen 
Hattemaker. Dagbladet og VGs nettaviser kan med jevne 
mellomrom fortelle oss hva som skal til for å unngå demens, 
og man trekker gjerne fram fysisk trening og hjernetrim. 
Underlig nok har hverken norske avisredaksjoner eller 
en stadig mer oppfinnsom handelsnæring trukket fram 
konklusjonen i en undersøkelse som ble gjort av forventet 
levealder for eldre mennesker på Taiwan: at hyppig 
shopping var gunstig for levealderen – faktisk hadde de 
som shoppet hver dag 27 % lavere dødsrisiko enn de som 
shoppet sjelden. Så om man har mulighet til det; løp og 
kjøp!

Rune Braaten går 11. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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Sex i solnedgangSex i solnedgangSex i solnedgang

Hentet fra https://digitaltmuseum.no/021027100964/bilete

Eldre menneskers seksualitet fremstilles ofte som 
en forfallshistorie. Mange tenker på besteforeldre, 
pensjonister, enker, eller enkemenn som aseksuelle. En ny 
spørreskjemaundersøkelse i regi av Psykologisk Institutt 
ved Universitetet i Oslo blant representative utvalg av 60-
75 åringer i Norge, Danmark, Belgia, og Portugal, og en 
dybdeintervjustudie i Norge, Storbritannia, Kroatia, slår 
hull på myten.

TEKST BENTE TRÆEN
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Seksuell aktivitet hos eldre
Resultatene fra den norske spørreskjemaundersøkelsen viste at med en bred definisjon av seksualitet 
(kyssing, berøring, kjærtegn, og penetrerende aktiviteter), svarte flertallet av både menn og kvinner 
at de hadde vært seksuelt aktive det siste året. Når færre kvinner enn menn svarer at de har vært 
seksuelt aktive har det sammenheng med at flere eldre kvinner enn menn lever alene. Seksuell 
aktivitet avtar med økende alder blant både menn og kvinner. De fleste menn og kvinner hadde hatt 
samleie siste måned, og vanligste i Norge var å ha hatt 2-3 samleier. Nesten 7 av 10 menn, og 4 av 
10 kvinner, oppga at de hadde onanert minst én gang siste måned. Å ha tilgang på en partner å ha 
sex med var den viktigste faktoren for å ha vært seksuelt aktiv; viktigere enn helsemessige forhold. 
Eldre med høyere utdanning var mer seksuelt aktive enn eldre med lavere utdanning.

Tabell 1. 
Seksuell aktivitet og seksuell tilfredshet blant 60-75 åringer i Norge, Danmark, Bel-
gia og Portugal (prosent)  

En kulturell arv?
Det kan være en interessant historisk grunn til forskjellen i seksuell aktivitet blant høyere og lavere 
utdannede eldre.  Historisk sett i vestlig kultur, har det å dyrke det erotiske tradisjonelt vært en 
aktivitet for menn i de høyere sosiale lagene av befolkningen, og høyt utdannede tilhører det høyere 
sosiale laget av befolkningen. Disse mennene giftet seg med «gode» kvinner, og en god kvinne var en 
«ren» kvinne som hadde sex for reproduksjonens skyld, men som i det øvrige var aseksuell. Samtidig 
forlystet disse mennene seg «på si», gjerne med andre og mer «løse» kvinner enn de var gift med. Vi 
kan tenke oss at dagens eldre med høyere utdanning bærer på denne arven fra sine forfedre, til tross 
for at det har skjedd store sosiale endringer også – ikke minst i forhold til kvinners rolle. Når eldre 
med høyere utdanning er mer seksuelt aktive enn eldre med lavere utdanningsnivå, kan det forstås 
som at de legger en høyere verdi i å opprettholde seksuell aktivitet enn personer med lav utdanning 
– en arv fra et strengere klassesamfunn og et annet syn på kvinners seksualitet enn vi har i dag.

13
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Lyst, nytelse og intimitet 
De fleste menn og kvinner i alle land som deltok i 
undersøkelsen oppga at deres seksuelle interesse og nytelse 
var noe lavere eller uforandret fra for ti år siden. Blant 
menn hadde uforandret seksuell interesse og nytelse sterkest 
sammenheng med god helse, og å ha vært seksuelt aktive 
gjennom livet. Seksuell nytelse hadde også en sammenheng 
med følelsesmessig intimitet med partneren, og hvor lang 
tid forholdet hadde vart. At dårlig helse rammer sexlivet 
støttes av tidligere forskning. Seksuell interesse og nytelse 
kan påvirkes av fysiske funksjonshemminger, noe som gjør 
enkelte samleiestillinger ubehagelige eller smertefulle. 

Blant kvinner hadde kortere tid i forholdet og god helse 
en sammenheng med uforandret seksuell interesse og 
nytelse. Men, den viktigste forklaringen på kvinners 
uforandrede seksuelle interesse og nytelse var å føle seg 
nær og intim med partneren under sex. Dette støtter 
forskning som viser at kvinners motivasjon for å bevege 
seg fra nøytral tilstand til seksuell opphisselse og lyst, og å 
ha sex, stammer fra opplevelsen av følelsesmessig nærhet 
til partneren. Vår studie viser at dette også gjelder for eldre 
menn, om enn ikke i like sterk grad som for kvinner. Med 
alderen opplever mange at fokus på vaginalt samleie avtar, 
og seksuelle aktiviteter som berøring av hud, kyssing og 
kosing blir viktigere. Det produserer en følelse av intimitet 
og nærhet i paret. 

Én av to norske menn og kvinner var tilfreds med sexlivet 
sitt. Det aller viktigste for tilfredshet med sexlivet var om 
man hadde en fast partner eller ikke, altså å ha tilgang på 
noen å ha sex med. Likevel sank tilfredsheten med økende 
alder, og menn var mer tilfredse enn kvinner. Dette kan 
ha sammenheng med at kvinner oftest er gift med menn 
som er noen år eldre enn seg – og som dermed kan ha 
sviktende helse – mens menn har yngre og sprekere 
partnere. Det betyr at partnerens helse er viktig for den 
seksuelle aktiviteten. 

Det er mange faktorer som kan påvirke seksuell tilfredshet. 
De biologiske endringene i kroppen som skjer når man 
eldes kan påvirke interessen for, og evnen til å ha sex. 
Nivået av hormonene østrogen og testosteron reduseres, 
og det kan nedsette lysten. Hjerte-kar-lidelser, diabetes og 
hormonelle forstyrrelser er sykdommer som medfører økt 
risiko for ereksjonsproblemer. Medisinene man tar kan 
også være et problem, fordi bivirkningene påvirker både 
seksuell lyst og funksjon. Psykiske forhold spiller også en 
rolle. Angst og depresjon, selvbilde og stress, er av stor 
betydning for sexlivet. Faktisk kan tap av seksuell lyst være 
et tidlig symptom på psykiske problemer. Andre sliter 
med samlivsproblemer, men tør ikke bryte ut av forholdet 
sent i livet. Atter andre har gått lei av et livslang seksuelt 
mønster uten variasjon og fornyelse. 

Søke råd internett 
Det er ikke alltid like lett å treffe en ny partner i eldre 
år, men internett representerer en viktig ny arena for å 
finne seg en. Studien viste at eldre i alle land, og flest i 
Norge, bruker internett for å finne seg en partner, og 
for å se pornografi. Noen søker også råd om sex- og 
samlivsspørsmål på internett, hvilket gjør den digitale 
plattformen godt egnet til rådgiving. En av de ting det søkes 
råd om er seksuelle problemer, som er ganske utbredt blant 
eldre. Faktisk rapporterer annenhver mann vedvarende 
ereksjonsproblemer og 45 % av kvinnene lystproblemer 
i den norske undersøkelsen, men problemene vekker bare 
mildt til moderate bekymringer hos dem det rammer. 

Oppsummeringsvis kan vi si at seksualitetens rolle for 
eldre voksne er å gi nytelse, rekreasjon, styrke parforholdet 
og opplevelsen av følelsesmessig intimitet med partneren. 
For mange er pensjonsalderen en periode med stor grad 
av seksuell tilfredshet. Da er det bare å glede seg til å bli 
«skikkelig voksen»! 

Bente Træen er professor i helsepsykologi på UiO og underviser 
i helsepsykologi og sexologi. De siste årene har hun forsket på 
seksualitet og seksuelle problemer hos eldre.
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sex i solnedgang
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Med oss i ryggen er du #aldrialene.

• Vi jobber for bedre lønnsvilkår for psykologstudenter
• Vi sender deg Tidsskrift for Norsk psykologforening 12 ganger i året i tillegg til at du får  
   

Vi tilbyr:
• Faglig, etisk og juridisk veiledning
• Gunstige bank- og forsikringsavtaler
• Sosialt fellesskap i regi av Studentpolitisk utvalg (SPU)

Psykologforeningen er Norges eneste fagforening for psykologer.

Å være studentmedlem koster mindre enn en kaffekopp i uka!

KJÆRE PROFESJONSSTUDENT!

VELKOMMEN SOM MEDLEM AV NORSK PSYKOLOGFORENING 

elektronisk tilgang

Se filmen #aldrialene på www.psykologforeningen.no hvis du 
fremdeles lurer på om det er lurt å være medlem.                     

ANNONSE



Your feelings are 
whispers from your 
forefathers

by Anders Elowsson, Instagram: @natureandpeoplebook
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Lady taking an afternoon walk in Shevchenko Park, Kharkiv.
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Happy street musician at the Castle Square in Warsaw, Poland.
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your feelings are whispers from your forefathers



Maria from Italy reading by the Vilnia River, Vilnius.
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Å LEVE SOM GAMMEL 
I KORONATIDER

TEKST RUNAR BAKKEN 
ILLUSTRASJON EIVIND MO ANDREASSEN



å leve som gammel i koronatider
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Fra skrivebordet mitt kan jeg se ut 
gjennom et vindu og ned på en gatestump 
og en parkeringsplass, og for en tid tilbake 
falt jeg hver dag i tanker om en gammel 
kvinne med rullator som kom til syne i 
synsfeltet. Til ulike tider beveget hun seg 
fra og til ulike gjøremål i byen. Det gikk 
sakte, men i all slags vær og sent og tidlig 
så jeg hvordan hun kjempet for å komme 
seg frem, kjempet for å greie seg selv. Nå 
ser jeg ikke henne mer.

Rent fysisk ligger ikke byens sykehjem langt unna 
mitt utkikkspunkt. Alle ligger innenfor en radius av rundt 
1000 meter, men rent mentalt er livet innenfor veggene 
på sykehjemmene som et liv i en adskilt og parallell 
virkelighet. En av grunnene til at det er blitt slik, er at 
vi i humanismens navn – og spesielt etter den andre 
verdenskrig – systematisk har bygget opp institusjoner 
i et forsøk på å redusere den menneskelige smerte og 
lidelse; sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, psykiatriske 
institusjoner og lignende. Vi får knapt tilgang til den for 
oss uvirkelige virkeligheten med mindre vi åpner dørene 
til disse institusjonene. Det har jeg gjort. I ulike perioder 
av livet har jeg vært innenfor som yrkesutøver, forsker, 
pårørende. Likevel tar det ikke lang tid etter å ha forlatt 
disse institusjonene før verden der inne lukkes ute og mer 
eller mindre forsvinner fra min bevissthet; ute av øye, ute 
av sinn. Men hver gang denne gamle damen med rullator 
kom inn i synsfeltet, ble erfaringene fra slike steder vekket 
til live igjen. For det meste var det løsrevne bilder næret 
av min egen frykt for en dag å bli løftet ut av gatene jeg 
ferdes i, ut av hjemmet jeg lever i, for så å balansere resten 
av livet på en eksistensiell knivsegg i overgangen mellom 
liv og død innenfor en eller annen institusjon.

12. mars begrunnet statsministeren og 
helseministeren at nedstengingen av Norge var 
nødvendig for å opprettholde en forsvarlig kapasitet ved 
sykehusene, og for å beskytte de mest sårbare; gamle og 
andre utsatte grupper. Av de 62 menneskene som døde 
av covid-19 i løpet av påsken i Norge, døde 43 mennesker 
rundt om i sykehjem og omsorgsboliger; spesielt i sentrale 
strøk rundt større byer. Mens de som legges inn med 
covid-19-sykdommen på landets sykehus er smittet et sted 
ute i samfunnet, smittes gamle mennesker av ansatte på 
ulike institusjoner. Krisetider tydeliggjør prioriteringene 
i helsevesenet: Alt gjøres for å redde liv på sykehusene, 
i motsetning til hva som skjer i sykehjemmene, 
hjemmesykepleien eller i omsorgsboligene. Krisetider 
tydeliggjør en vel dokumentert strukturell og systemisk 
diskriminering av gamle mennesker på kommunale 
institusjoner, med den følge at stadig flere gamle dør. 
Dette står i grell kontrast til en av hensiktene med 
nedstengningen; «… for å beskytte de mest sårbare; gamle 
og andre utsatte grupper.»

«Strukturell og systemisk diskriminering», kan 
synes som en følelsesdrevet populistisk påstand uten 
substans. Skal det være dekning for påstanden, må det 
kunne henvises til et konkret innhold. Forbundslederen for 
Sykepleierforbundet har uttrykt det i en setning: «Covid-
19-krisen kommer på toppen av en allerede eksisterende 
kapasitets- og kompetansekrise». Denne kapasitets- og 
kompetasekritiske situasjonen kommer konkret til uttrykk 
ved at det er for få ansatte med kompetanse med små 
stillingsbrøker, i forhold til omfanget og det faglig krevende 
arbeidet de settes til å utføre. Til sammenligning: På 
intensivavdelinger er det én spesialsykepleier pr. covid-
19-syk pasient. Når det i tillegg er opp til ansatte selv å 
vurdere om de er bærere av koronaviruset, er egget lagt. 

Det å forstå og i praksis være i stand til å bryte 
smitteveier, er ikke noe for amatører. Derfor fikk 
pårørende tidlig besøksforbud. Det å ikke  smitte andre 
og selv ikke bli smittet, er en egen spesialgren som bare 
de som arbeider på smittevernsavdelinger behersker til 
fulle. Smittevern krever kunnskaper, langvarig trening 
og evne til å vurdere og omsette disse kunnskapene i 
konkrete situasjoner. At mange leger og sykepleiere dør 
i Italia i arbeidet med å redde liv, viser hvor krevende 
dette arbeidet er. I storbyer som Oslo er cirka 30 % av de 
ansatte i pleie- og omsorgstjenestene uten utdanning, og 

«Krisetider tydeliggjør 
prioriteringene i helsevesenet: Alt 
gjøres for å redde liv på sykehusene, 
i motsetning til hva som skjer i 
sykehjemmene, hjemmesykepleien 
eller i omsorgsboligene.»
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de arbeider ofte i så små stillinger at de må jobbe på flere 
institusjoner for å kunne tjene til livets opphold. I helger 
og høytider som påske, øker bruken av ufaglærte i små 
stillinger. Denne kombinasjonen har jeg tidligere omtalt 
som en potensielt dødelig miks med tanke på  å unngå å 
smitte de gamle hjelpetrengende. Når det i tillegg mangler 
smittevernsutstyr og kompetanse til å bruke det, så trenger 
en ikke være smittevernsekspert for å kunne fastslå at 
den strukturelle og systemiske diskriminering av gamle 
mennesker på kommunale institusjoner dreper stadig flere 
gamle: 1. april døde 43,6 % på kommunale institusjoner, 
mens 48,7 % døde på sykehus. 17.april døde 57,8 % på 
kommunale institusjon, mens 39,1 % døde på sykehus. 

Helsedirektoratet beklager at så mange gamle 
smittes av koronaviruset og dør på de kommunale 
institusjonene, men deres oppmerksomhet er nesten 
utelukkende rettet mot sykehusenes kapasitet når de 
gir råd om først nedstengning og nå gradvis å lette 
på restriksjonene; sykehusene må ikke overbelastes. 
Assisterende helsedirektør Espen Nakstad – den 
sympatiske og kunnskapsrike «sykehusmannen» – uttrykte 
tidlig i forløpet av pandemien: «De fleste som dør som 
følge av covid-19, er gamle mennesker med underliggende 
sykdommer som uansett ville vært døde om kort tid.» Det 
som var én av to begrunnelser for å stenge ned Norge for 
å hindre ukontrollert smittespredning, er blitt redusert til 
ett hensyn: hensynet til sykehusenes kapasitet. Hensynet 
til gamle sårbare mennesker på kommunale institusjoner 
har i realiteten aldri blitt prioritert. 

Ja, gamle mennesker som er avhengig av bistand, 
for å kunne leve litt videre, lever prinsipielt sett i 
overgangen mellom liv og død. Det er «lønnsomt» at alt 
settes inn for at de som legges inn på sykehus med covid-19, 
skal bli friske og kunne vende tilbake til arbeidslivet, 
familielivet, kjærlighetslivet; få hjulene i gang igjen. Det 
er «ulønnsomt» å investere mye for at gamle mennesker 
på sykehjem skal leve best mulig til siste slutt. Det må 

være grunnen til at gamle som først er smittet av ansatte, 
ikke blir fraktet til nærmeste sykehus, for å få kompetent 
lindrende behandling, til tross for at kapasiteten til å ta 
imot er til stede. Den strukturelle diskriminering ikke bare 
dreper, men den viser her sitt sanne, inhumane ansikt. 
Men Norge står ikke i en særstilling. Over hele Europa 
og USA meldes det nå om grufulle tilstander rundt om 
på sykehjemmene, og dødstallene er langt høyere enn det 
som kommer til uttrykk i statistikkene over covid-19-døde. 
Men en dag kommer – og dagen, den vil komme – når 
Høie, Solberg og Nakstad skal få smake sin egen medisin. 

Fra skrivebordet mitt faller jeg fremdeles i tanker. Jeg 
ser fremdeles etter om den gamle damen med rullator 
kommer til å dukke opp i synsfeltet. Jeg undrer meg på 
hvor hun befinner seg; om hun bare er hjemme eller på 
sykehjemmet. En nabo avklarte den gamles skjebne her en 
dag da jeg møtte ham tilfeldig ute på gaten: «Nei, hun er 
så heldig å ha fått fast plass på et av byens sykehjem.» Jeg 
skulle ønske jeg også kunne se det på den måten. 

Runar Bakken er sykepleier og dosent ved Universitetet i Sørøst-
Norge ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap der han også er del av 
forskningsgruppen USN EldreForsk. Han har utgitt flere bøker om 
alderdom og hvordan eldre i samfunnet behandles blant annet Frykten 
for alderdommen og Alle vil leve lenge - men ingen vil bli gamle. 
Bakken er også skribent og samfunnsdebattant med innlegg i blant 
annet Morgenbladet og Klassekampen.  

«Over hele Europa og USA meldes det nå om grufulle 
tilstander rundt om på sykehjemmene, og dødstallene 
er langt høyere enn det som kommer til uttrykk i 
statistikkene over covid-19-døde.»



parkinson
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Jul i sakte film 
Pinnekjøtt på gaffelen 
Snart i munnen 
men ikke enda 

Bestefar råner ikke 
med rullatoren 
Han triller … nei, tusler 
målrettet mot stikkontakten
til kaffetrakteren 

På kjøkkenet har alt sin plass
Duken på benken er til pynt, 
og ristes når det kommer smuler på
Det kan jo begynne å brenne 
om stikkontakten ikke dras ut 

Bestefar skal ikke slukke brannen 
med brannslukningsapparatet 
om det begynner å brenne
Han skal tusle ut av huset
Det er nok lurt at han tar ut 
stikkontakten 

PARKINSON

Kaja Tellefsen Wivestad 



Programutvalget for årsenhet, bachelor og 
master jobber for dere PSI-studenters beste. 
Både sosialt og faglig, ønsker vi å være en ressurs 
som kan gjøre deres studietid best mulig. I denne 
kaotiske pandemien arbeider vi spesielt med å
forbedre den digitale undervisningen og det 
sosiale samholdet. I den forbindelse har vi fått oss 
Facebook og Instagram, som vi sterkt oppfordrer 
alle til å følge for oppdateringer om din digitale 
studiesituasjon, sosiale arrangementer og mye 
mer. 

Programutvalget for Psykologi - 
Årsenhet, Bachelor og Master.
@pubama.

Programutvalget
for Psykologi

Årsenhet, Bachelor og Master 

pubama_psykologi
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TEKST & FOTO TIRIL RUUD PISANI



I februar bodde jeg nesten tre uker i hjemmet 
til min kjære mormor, mens hun var én 
måned i Spania. Det var ordentlig stas. Jeg 
vil helst bli som henne når jeg går inn i mine 
eldre år, og er glad i hjemmet hennes. Det 
er en pur glede å være på besøk. Fra hennes 
personlige sfære kan jeg åpne døren til de 
negativiteter som eksisterer utenfor med 
litt ekstra håp i brystet, samt en pose med 
avokado, tomater, ruccola, ferskt brød og 
noen av hennes tidligere klesplagg i hånden.

 

Hos mormor er alt på stell – og hjemmet er godt møblert, 
på strukturert vis. Det er fylt av gjenstander som alle 
har sin tilhørende historie. Jeg må bare stille de riktige 
spørsmålene for at de skal fortelles. Hjemmet er nemlig 
fylt av et helt liv. Hvert rom er som en utvidelse av henne 
selv, og gjenspeiler levd liv og erfaring, noe jeg har begynt 
å verdsette. Hennes særpreg, vendepunkter og lidenskaper 
– alt – under ett tak. Mitt minimalistiske prosjekt er for 
lengst vraket til fordel for denne «maksimalismen». Livet 
er stort og mangfoldig, og blir til mens man går, bør ikke 
omgivelsene bære preg av det?
 
I vinduene står et dusin grønne planter, der alle skal ha sin 
mengde vann. Jeg sliter med å holde oversikt. Hun har et 
gulvur fra 1700-tallet, som slår det 47. minuttet hver time, 
men den lyden kan bare gjester gjøre meg oppmerksom 
på. På veggene henger fotografier av hennes åtte 
barnebarn, malerier, grafikk, tallerkenhyller, mangletre, 
til og med et gammelt vevd åkle fra Telemark, som har 
blitt lappet sammen med et stoff av to applikerte fugler 
i midten. Hennes venninne, Sissel, hadde i sin ungdom 
klippet hull i dette åkleet for å bruke det som poncho til 
karneval. Nytteløst! I etterkant tok Sissel med seg åkleet 
over alt, på sine lange opphold rundt i verden. I overført 
betydning dro hun med seg sin dårlige samvittighet. Nå 
henger det på mormors vegg.
 
Der det ikke er bilder er det bøker. Bokhyller på rekke og 
rad, med bøker jeg bare kan drømme om å gjennomlese 
med det første. Jeg nærmer meg dem likevel. Jeg «vanker» 
ofte blant hyllene – leser titler, en side her og der, stiller 
mormor spørsmål. Mormor minner meg på at jeg fortsatt 
har god tid, men jeg vil lese dem snarlig slik at vi kan 
samtale om dem. Derfor er det lite betryggende. Jeg vil lese 
det hun har lest, og kanskje få overført noe av kunnskapen, 
den dyrekjøpte erfaringen og toleransen hun innehar –  til 
meg selv. Om mulig. Mormor er så glad i et dikt av Anne 
Riis, som uttrykker det sørgelige i at livserfaring ikke kan 
overføres til for eksempel meg:  

DON JUAN
Snart er jeg selv en gammel tørrgran
det plager ikke meg
at du går løs.
Jeg vet hva du kan
og ikke kan.
Men at spede skudd skal bøyes til jorden
igjen og igjen
Og at ikke det minste kan læres
fra mor til datter
DET svir i gamle grene
 

i mormors sfære
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Et belest og langt liv kan jeg vanskelig nærme meg med 
det første, men likevel innbilte jeg meg at det å eksistere 
under hennes tak kunne ha en smitteeffekt. Hvordan var 
det å være hennes stedfortreder? Selv om mormor ikke 
var til stede, kunne jeg stadig fornemme henne og de satte 
normene oss imellom. På kvelden, da jeg satt i godstolen 
hennes med en kopp te, hørte jeg hennes stemme i mine 
tanker: «Trekk for gardinene, Tiril, så vi ikke sitter på 
utstilling». Gardinene ble trukket for med det samme.
 
Kall meg gjerne besatt, men jeg ville bokstavelig talt gå 
i hennes fotspor da jeg var der. Liksom, ta hennes roller. 
Og en av dem var å være en vert, å holde et selskap. Jeg 
inviterte blant annet til en bokklubb. Vi var fire unge 
voksne som satt rundt et altfor «voksent» spisebord – 
vi som ellers pleier å sitte på gulvet! Vi spiste suppe og 
diskuterte i mindre eller større grad boken vi alle hadde 
lest, og beveget oss etter hvert over til stuen. Jeg tente i 
peisen og serverte svart te og noen søtsaker, slik mormor 
gjør det. Det var en suksess, men det var snodig at jeg sto 
og vinket adjø fra mormors inngangsparti.   
 
Mormor og jeg hadde videosamtaler, og brått var det jeg 
som var i «röda rummet», mens hun var i Spania. For 
to år siden hadde det vært motsatt. Det var et uforventet 
rolleskifte. Da hun malte dette rommet rødt trodde jeg 
at det var et flyktig valg, fordi hun likte fargen. Slik er 
jo mine egne avgjørelser ofte basert – på tilfeldigheter 
og raske bedømmelser. Nylig lærte jeg at det ligger mer 
bak fargevalget: Hun har et uavklart forhold til August 

Strindberg, derav rommets navn, fordi hun aldri fikk 
skrevet hovedoppgave om hvordan «Ett drömspel» var 
forløperen til det absurde teater. Det er altså ikke bare 
gjenstandene som har en bakenforliggende historie.
 
 «Ethvert menneske er en levende roman», som mormor 
så fint sa en gang på nyåret ... Vi har alle et livsmanus, 
men ikke alle velger å skrive og utgi det. Hvor tilgjengelig 
dette manuset er for andre varierer. Hvor mye kan jeg 
egentlig lære av å sitte i hennes godstol? Hvor nær kan vi 
komme de eldre? Jeg innså raskt at jeg også tok med meg 
selv inn i hennes tilværelse, og at jeg aldri kan få samme 
tilknytning til mormors gjenstander som hun har. Det er 
hennes levde liv, ikke mitt. 
 
Da min virkelighet ble dratt inn, fungerte ikke hjemmet i 
like stor grad som en virkelighetsflukt. Det var vanskelig 
å leve seg inn i hennes vise og tolerante essens, mens 
hun tok morgenturene sine ved Spanias kyst. Utvidelsen 
av mormor var ikke fullendt uten hennes samhandling 
med omgivelsene. I stedet krasjet mitt kaos med hennes 
harmoni. Men jeg liker å tenke at jeg klarte å nærme 
meg det harmoniske i løpet av de tre ukene, selv i en 
travel studenttilværelse. Takk, min fine mormor og 
inspirasjonskilde, for at du lot meg leve i ditt i en liten 
periode.

Tiril Ruud Pisani går 4. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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Speilvendt søker bidrag

Har du en forfatterspire i deg? Har du noen tanker, ideer og refleksjoner 
du ønsker å dele? Har du en gammel oppgave liggende som kan være 
interessant lesning for andre? Er du glad i foto eller har du en hobby 

som involverer andre visuelle uttrykk? 

Speilvendt søker alt fra kronikker, kåserier, fagartikler, essays, 
refleksjonsnotat, dagboknotat, kunst, illustrasjoner, foto, reportasjer, 

gamle oppgaver og anmeldelser. Alle kan sende inn!  

Bidrag sendes til redaksjonen@speilvendt.no

Har du spørsmål rundt tekstbidrag eller illustrasjon? Eller ønsker du en 
liten tilbakemelding på en kladd eller et utkast? Send det til oss! 
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REDAKSJONENS UTVALGTE

REDAKSJONENS UTVALGTE

BØKERBØKER
Så høyt var du elsket av Nikolai Frobenius

I denne romanen møter vi Emil Ulvdal midt i livet med jobb, ekskone, to døtre, en kjæreste og 
en elskelig far – Viktor på 85 år. Viktor får slag, og med dèt endres tilværelsen for Emil. Han 
får en stor omsorgsoppgave for faren, samtidig som han blir vitne til at hans trygge og rolige far 
endrer personlighet. Tidligere har han vært en mann preget av varme og omsorg, mens han 
etter slaget kan oppføre seg aggressivt og nådeløst ærlig i forhold til hva og hvem han bryr seg 
om. Frobenius beskriver godt Emils kamp med egne følelser rundt at faren er så forandret, og 
hans utmattende kamp med ulike hjelpeinstanser; det er ut og inn av sykehus, rehabilitering, 
korttidsplass på sykehjem og hjemsending til stort tomt hus, mens Viktor blir svakere og 
svakere. Forfatteren problematiserer om eldre i vårt samfunn blir møtt på egne premisser, eller 
om eldreomsorgen er basert på at de eldre bare må tilpasse seg det tilgjengelige tilbudet. 

Jeg lever et liv som ligner deres av Jan Grue
Professor og forfatter Jan Grue har en medfødt muskelsykdom, og har trengt rullestol siden 
han var barn. Han skriver om oppveksten og ønsket om å være «normal», og om hvordan livet 
han lever, som suksessfull forfatter, professor, samfunnsdebattant og småbarnsfar, er noe helt 
annet enn det helsevesenet forespeilet ham da han var liten. Boken er personlig, men også full 
av akademiske og popkulturelle referanser. Det rettes også kritikk mot et hjelpeapparat man 
omtrent må slåss med for å få hjelpen man trenger, og det harde kliniske språket som brukes. 
Spesielt denne delen av boken er viktig lesning for alle som skal jobbe i helsevesenet.

PODCASTERPODCASTER
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The Farewell
Kinesisk-amerikanske Billi får vite at bestemoren er dødelig kreftsyk, og at familien skal samles 
i Kina for en siste avskjed. Bestemoren selv vet imidlertid ingenting om dette, da familien vil 
skåne henne og sørge for at hennes siste tid blir så fin som mulig. Som skalkeskjul arrangerer de 
et bryllup for Billis fetter og kjæresten han har vært sammen med i tre måneder. The Farewell 
tematiserer død, familie og kulturforskjeller, og er trist og morsom på samme tid. Visstnok er 
den også basert på regissørens egne opplevelser, og bestemoren hennes fikk ikke vite at hun var 
syk før hun så denne filmen.  

Amour
Menneskelivets forgjengelighet blir en stadig mer presserende sannhet i alderdommen. 
Amour er en mesterlig film fra en av samtidens fremste aktører, Michael Haneke, som skildrer 
alderdommen i lys av denne ubehagelige sannheten. Amour handler om et eldre ektepar, 
Eva og Georges, som tilhører det dannende borgerskap i Frankrike. I utgangspunktet synes 
ekteparet å leve i beste velgående, men når Eva blir rammet av slag kan ikke den normale 
hverdagen opprettholdes lenger. I veksling mellom spenning og ømhet, er vi vitner til Evas 
strev for å opprettholde verdighet når både kropp og sinn forfaller. Vi får også se hvordan 
mannen hennes desperat prøver å gi sin kone omsorg, og hvilken smerte det er å stå ved sin 
elskede i dødsleiet. Samtidig som at filmen skildrer et ektepar hvor kjærligheten står sterkt, 
utfordres ideen om at kjærlighet er selvtilstrekkelig. Amour er en kompleks film om kjærlighet 
og alderdom som anbefales på det sterkeste!

Ologies
En populærvitenskapelig podcast som intervjuer fagpersoner innen ulike felt. Podcasten er 
lettbeint og tidvis ganske morsom, og blir like mye et portrett av intervjuobjektene som en 
presentasjon av fagfeltet. Man smittes lett av entusiasmen deres, og kanskje nettopp derfor 
er det underholdende å høre på episoder om temaer man egentlig ikke trodde man brydde 
seg om, som slimåler og gresskar. Mer relevante temaer er kanskje episodene om aldring, 
prokrastinering, molekylær nevrobiologi og personlighetspsykologi. Passer for deg som liker å 
nerde om alle mulige temaer. 

 «G» av Radiolab 
Visste du at det ikke er lov å teste afroamerikanske skoleelever med IQ-tester i California? 
Dette ble bestemt på 70-tallet, etter at datidens IQ-tester, i all hovedsak tilpasset og normert 
etter hvit middelklasse, plasserte uforholdsmessig mange afroamerikanere i kategorien 
psykisk utviklingshemmet. Radiolabs serie «G» starter med denne historien, går igjennom 
intelligenstestenes brokete fortid, og retter et kritisk blikk mot idéen om generell intelligens, 
altså g-faktoren. I tillegg får vi høre om mannen som stjal Einsteins hjerne, og hvilke dyr som 
er de smarteste. 
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skål, før det er for sent!

Kostbare plastiske operasjoner, desperat 
intense timer på treningsstudio, påstått 
helsebringende drikker og svindyre 
hudkremer – mange gjør hva som helst for 
å utsette aldringen. Hva som helst for å se 
om det ikke er mulig å kamuflere tegnene 
på kroppens aldring, og kanskje også lure 
døden enda noen år. Hva som helst for å 
unngå det uunngåelige. Å bli gammel er 
en stadig påminnelse om at ingen lever 
evig, men kanskje er det mulig å bremse 
utviklingen en smule?

«She’s a hundred, but she’s wearing something tight» 
sang Leonard Cohen i låten Closing Time som ble gitt ut 
i 1992. Året 1992 er jo for øvrig allerede en liten evighet 
siden, og de som ble født i 1992 er snart i 30-årene. Ingen 
slipper unna ubehaget ved å eldes, enten det er å måtte gi 
slipp på fascinasjonen for Justin Bieber eller å gi tapt for 
samfunnets forventninger om ansvarlig oppførsel og stabil 
psyke. Tenårene er forbi, voksentiden er lite annet enn 
ventetid før alderdommen, og til slutt er det bare å sette 
seg rolig ned med gårsdagens avis og vente på at døden 
kommer. Om man ikke har gårsdagens avis kan man 
like gjerne finne fram en avis fra fjoråret, ettersom man 
uansett glemmer det meste ganske raskt. Det er vanskelig 
å følge med i tiden, når tid er det eneste man har nok av. 
Likevel er det jo lov å prøve å henge 
fast i minnet om den gang kroppen 
var ung og sprek, og kanskje hjelper 
det på forestillingsevnen dersom 
man i det minste kan kle seg som en 
19-åring. «She’s a hundred, but she’s 
wearing something tight.»

Livet går sin gang, som det heter. Et annet mer eller 
mindre oppfinnsomt og innsiktsfullt visdomsord er at alt 
har en ende. Men det ligger dypt i oss å stritte mot naturens 
ubønnhørlige gang. Javel, så vi skal alle dø en gang, men 
hvis vi lukker øynene og stikker fingrene i ørene er det 
kanskje mulig å stenge ute vissheten om at vi eldes, blir 
gamle og til slutt vil dø. Ubehagelig nok kan vi fremdeles 
lukte, og få ting lukter så innestengt som lukten av gamle 
mennesker. Enda verre når det er oss selv, men som en 
liten trøst venner man seg fort til lukt, og da spesielt ens 
egen.

Det er imidlertid ikke alle som går alderdommen i møte i 
en duft av roser og nytrukket kamillete. Noen har levd et 
hardt liv, preget av rus og ustabilitet, og foretrekker kokain 
framfor kamferdrops. Når normalen har vært usikkerhet 
knyttet både til inntekt, bolig og arbeid er det ikke gitt 
at alderdommen vil være så mye enklere. Men også 
rusmisbrukere blir eldre, og etter hvert vil en del av dem 
ha behov for langtidsplasser på syke- og aldershjem. En 
del personer i denne gruppen faller tidlig fra, ettersom de 
over lengre tid tøyer grensene for hva det er mulig å utsette 
kroppen for uten at den slites i stykker. Å gå på heroin 
over en periode lenger enn de fleste psykologistudenter 
har levd setter sitt tydelige preg.

På Stokka Sykehjem i Stavanger 
har de en egen avdeling med 17 
langtidsplasser innen rusomsorg 
for eldre rusmisbrukere. Dette er 
et tilbud for beboere som er i aktiv 
rus, og som gjerne har forsøkt en 
lang rekke ulike rusbehandlinger 

uten å lykkes. Snittalderen kan være noe lavere enn 
for vanlige sykehjemsbeboere, da et liv med mye rus 
svekker kroppen i større grad. Tanken bak opprettelsen 
av avdelingen er at den skal være et tilbud til de som har 
forsøkt, men ikke klart å legge rusatferden bak seg. Også 
personer som sliter med rus bør ha en mulighet til å leve 
sine siste år med verdighet. De ansatte ved rusavdelingen 
på Stokka Sykehjem kjører beboerne til polet et par 
ganger i uka, slik at de får fylt opp barskapet. Beboerne får 
drikke og røyke på avdelingen, men oppfordres til å gjøre 
det i fellesskap – å ruse seg i isolasjon er aldri et godt tegn. 

«Tenårene er forbi, voksentiden er lite annet 
enn ventetid før alderdommen, og til slutt er det 
bare å sette seg rolig ned med gårsdagens avis 
og vente på at døden kommer.»
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Bruk av andre, ulovlige rusmidler er imidlertid ikke 
innenfor reglene. Hva gjør man da med rusmisbrukere som 
er lystne på andre rusmidler enn de som er legale? Å tilby 
åpenlyst kjøp og salg vil være etisk problematisk. Heldigvis 
har man en smidig tilnærming til problemstillingen: 
Personalet deler ut gratis sprøyter dersom noen spør, og 
de ransaker heller ikke rommene til den enkelte beboer. 
Sykehjemspersonalet har i utgangspunktet ikke adgang til 
å ransake beboernes rom, med mindre de har mistanke 
om at ransakingen er nødvendig for å hindre tap av liv 
eller alvorlig skade på helse eller eiendom. Selv ikke da er 
det gitt at det er sykehjemspersonalet kan gjennomføre en 
ransaking uten politiet. Det er nok heller ingen prioritert 
oppgave for politiet å ransake sykehjem for ulovlige 
rusmidler, så i praksis ser samfunnet gjennom fingrene 
med det som måtte være av omsetning og bruk av illegale 
rusmidler blant tunge rusmisbrukere på sykehjem.

Det er ikke nødvendigvis bare rusmisbrukere som kan 
oppleve behov for egne sykehjemsavdelinger; også andre 
mer eller mindre marginaliserte grupper kan ha et behov 
for å leve sine siste år uten å måtte føle seg presset inn i det 
store fellesskapet definert av majoriteten. I bydelen Gärdet i 
Stockholm finner man eksempelvis 28 eldreleiligheter som 
er forbeholdt homofile, bifile og transpersoner. Som de selv 
forklarer det: «Syftet är att erbjuda trygghet, gemenskap 
och välbefinnande på ålderns höst för personer som ofta 
upplevt marginalisering och utanförskap i samhället.» 
Tanken er at personer som gjennom store deler av livet 
har vært nødt til å skjule viktige sider ved sin identitet, skal 
slippe å måtte tusle inn i skapet igjen når de blir gamle og 
pleietrengende.

I utgangspunktet høres det sympatisk ut, men samtidig 
er det ikke nødvendigvis problemfritt å skulle opprette 
spesialtilpassede sykehjem for ulike grupper. Som ansvarlig 
redaktør Barth Tolens skrev i Sykepleien i mars 2016 kan 
man se for seg en utvikling der en rekke minoritetsgrupper 
vil kreve å få egne, tilpassede sykehjemsløsninger; alt fra 
religiøs tilhørighet til seksuell orientering til kulturelt 
dannelsesnivå kan i teorien kvalifisere til krav om et egnet 
tilbud. Som Tolens formulerer det: «Skal vi ha egne 
sykehjem for folk som har vokst opp i dannede hjem med 
Beethoven og Vivaldi, mens danseband-segmentet må 
være på danseband-hjem?» 

Det bør også poengteres at ikke alle i målgruppen synes 
dette er en god idé. Kim Friele, som i mange år har vært 
en av de mest markante forkjemperne for homofiles 
rettigheter, synes i utgangspunktet en segregering basert 
på seksuell orientering er en dårlig løsning. Hun ønsker 
heller at økt kunnskap blant personalet på de ulike 
institusjonene skal bidra til bedre ivaretakelse av homofile 
sykehjemsbeboere.

Generasjonene som etter hvert skal inn på syke- og 
aldershjem oppfattes gjerne som mer individualistiske enn 
de som er gamle nå. Kanskje også mer velkledde; «She’s a 
hundred, but she’s wearing something tight.» 

Kun framtiden kan vise oss med sikkerhet hva som ligger 
foran oss, og kanskje vil dagens studenter en gang måtte 
velge om de foretrekker Vivaldi blandet med kanapéer 
eller Vival blandet med vodka. Skjønt, de gamle klisjéene 
endres over tid, så det vil kanskje oppleves som like 
naturlig å plukke litt herfra og litt derfra og blande alt etter 
smak og behag; kanskje sitter vi om noen år i pilletåka og 
smatter på kamferdrops mens vi lytter konsentrert til black 
metal. Skål, før det er for sent!

Rune Braaten går 11. semester på profesjonsstudiet i psykologi

«Det er imidlertid ikke alle som går 
alderdommen i møte i en duft av roser 
og nytrukket kamillete»
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General Paralysis of the Insane 

DIAGNOSESPALTE:

I denne utgaven var tanken å skrive om en eksisterende 
diagnose. Derimot, da vi kom over denne perlen av 
en diagnose, trumfet den av flere grunner. General 
paralysis of  the insane (GPI) kan regnes som den aller 
første genuine psykiatriske diagnosen. Allan Ropper 
og B.D. Burrell skriver om tilstanden i boken How 
the Brain Lost its Mind (2020). I boken brukes denne 
diagnosen som en inngangsport for å forstå hvordan 
psykiatrien og nevrologien skilte lag. Navnet får nok 
ikke mange bjeller til å ringe hos de aller fleste fordi 
den, som mange andre diagnoser, har skiftet navn 
flere ganger siden den ble formulert i 1826 av Louis-
Florentin Calmeil. 
 Så, hva er general paralysis of  the insane? 
Helt enkelt og helt kort, så er det en følgetilstand av 
ubehandlet syfilis. Syfilis er kjent som en imitator i 
det at sykdommen kan maskere seg i form av mani, 
epilepsi, hysteri og andre lidelser. 
Calmeil fant at GPI nesten alltid begynte med 
forstyrret tale. Etterhvert som sykdommen utviklet 
seg ville man se problemer med finmotorikk hos 
pasienten. I siste fase ville den karakteristiske maniske 
galskapen blomstre, før pasienten døde. Død inntraff 
omtrent to år etter de første symptomene på GPI. 
Når det gjaldt årsak, så attribuerte ikke Calmeil 
den til syfilis, men han noterte seg at sykdommen 
ikke diskriminerte etter rang. Han merket seg at den 
oftere rammet menn enn kvinner, og at det var en 
høyere forekomst blant soldater. Han lurte på om 
sykdommen kunne skyldes utbrenthet etter krig. 
GPI er interessant fordi den knytter seg til mange 
andre diagnoser, til en urovekkende teori om årsak, 
og til det metafysiske spørsmålet om hjerne vs. sinn. 
Dette var en sykdom som hadde eksistert lenge og 
fått flere betegnelser. Et tidligere navn er tabes dorsalis, 
formulert av Moritz Heinrich Romberg. Romberg 
utviklet en test for å diagnostisere tilstanden. Han fant 
ikke årsaken, men det gjorde Guillaume-Benjamin-
Armand Duchenne de Boulogne, Charcots mentor. 

Han merket seg korrelasjonen mellom syfilis og 
tabes dorsalis, som han mente sammenfalt i nitti 
prosent av tilfellene han så. Charcot sa da «Hva 
med de andre ti prosentene?» Det var riktig av han 
å tenke at korrelasjon ikke er kausalitet, men hans 
egen årsaksteori var helt feil. Charcot hadde en 
forklaring på etiologi som var utbredt på 1800-tallet, 
nemlig degenerasjonsteori. Darwins teori hadde 
vært vanskelig for mange å svelge, da spesielt dette 
at alle mennesker har et felles opphav som vi er 
etterkommere av. Degenerasjonsteori går med på at 
mennesker har et felles evolusjonært opphav, men 
sier at enkelte blodlinjer har blitt korrumpert av miljø 
eller kultur. Sårbarheter (les: dårlig moral) gikk da i 
arv i enkelte familier. Dette ble brukt til å forklare alt 
fra kriminalitet til alkoholisme til hysteri. 
Calmeil tok utgangspunkt i Bayles teori om at psykiske 
symptomer kunne ha en materiell årsak. Bayle hadde 
sett at hjernehinnebetennelse sammenfalt med 
psykiske symptomer. Calmeil og Bayle bidro begge 
til å legitimere psykiatrien i en tid hvor den hadde 
lav status, hvor f.eks. Calmeil la vekt på de psykiske 
symptomene og ikke de somatiske. Dette bidro til å 
forankre psykiatrien innenfor medisinen. 
Syfilis ble identifisert som årsak til GPI i 1853 av 
kirurgen Friedrich von Esmarch og psykiateren Peter 
Willers Jessen og fem år etter kom en kur. 
I over fire århundrer hadde syfilis hatt et konstant 
tilstedeværelse som skapte skam og frykt. Syfilis var 
ikke tilstede periodevis som en pest eller pandemi. 
Noen estimater tyder på at syfilis rammet en tiendedel 
av populasjonen til en hver tid. Ikke alle som fikk 
det døde. I omtrent tjue prosent av sakene utviklet 
syfilisen seg til GPI. I dag kan syfilis oppdages og 
kureres ved første tegn til sykdom. 

Referanse:
Ropper, A. & Burrell, B.D. (2020). How The Brain 
Lost Its Mind: sex, hysteria and the riddle of  mental 
illness. S.l.: ATLANTIC BOOKS
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   4 «HVORDAN ER DITT HJEMMEKONTOR, 
OG HVORDAN SER EN VANLIG 
ARBEIDSDAG FOR DEG UT?»

hjemmekontoret

på
PSI

Oskar Udnæs, 22 år (2. semester, profesjon)

Ineke Feen, 21 år (2. semester, profesjon)

Med konvulsiviske lesesal-abstinenser slo jeg rot ved mors 
spisebord. En arbeidsdag ser nå slik ut: Før lunsj funderer 
jeg over at denne tiden gir en ypperlig anledning til å finne 
en hobby eller ta kontakt med gamle venner, og at tiden 
sluker oss alle. Etter lunsj forakter jeg meg selv for at kun 
sistnevnte tanke appellerer. 

Mitt hjemmekontor har variert litt. Det har bestått av både kjøkkenbordet mitt 
hjemme i Sandefjord, sofaen i Oslo og forskjellige parker og skjær. En vanlig 
arbeidsdag har derfor også vært ganske variert, men har for det meste gått ut 
på å starte dagen med kaffe og en liten tur, etterfulgt av noen timers jobbing. 
Innimellom jobbingen har det vært en lunsj, telefonsamtale eller lignende for å 
bryte opp dagene litt. Det har på mange måter vært fint, men det blir bra for 
lesingen å komme seg tilbake til PSI.
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Magnus Nyborg Berg, 22 år (1. semester, profesjon)

Ella Fredheim, 21 år (4. semester, profesjon)

Da vi fortsatt ikke ante noe om hvor lenge Norge måtte holde stengt og hvor bra det ville 
gå, tenkte jeg at Oslo ikke var stedet å være i sommer. Så har det seg slik at sytten mil 
nordover, litt øst, og oppover, ligger Tonsåsen, ei litta fjellbygd under himmelhvelvingen. 
Der var det både pallefabrikk, lokalbutikk og togstasjon, men nå er jernbanelinjen nedlagt, 
fabrikken står tom og lokalbefolkningen består så vidt jeg veit av seks personer – inkludert 
meg. Jeg var nemlig så heldig at det gamle huset til Oldemor fortsatt er i slekta! Det har 
stått tomt siden 2014, så da jeg ringte onkelen min og spurte om jeg kunne flytte inn, fikk 
jeg en varm velkomst. Huset var så nedslitt at det tok meg ti dager å vaske overetasjen – 
kjelleren har jeg enda ikke begynt på. Men etter en uke her oppe kom en snill onkel med 
stoler og bord fra låven sin, så da ble det hjemmekontor med utsikt over Nystølvatnet. En 
typisk arbeidsdag for meg her oppe består av noen timer oppgaveskriving/pensumlesing 
– med innslag av musikkprosjekter og vasking og vedlikehold av huset. En gang omtrent 
annenhver uke tar jeg sykkelen min til nærmeste småby for å handle. Det er omtrent 5 
km og 350 høydemeter, så jeg har lært meg å bli glad i oppoverbakker. Jeg blir boende 
her over sommeren, og da går det stort sett i musikkprosjekter, noe huset egner seg 
perfekt til! Så slipper jeg også å stresse dersom det skulle bryte ut en ny smittebølge. Med 
lokalbefolkning på seks personer er ikke akkurat sosial distansering vanskelig, og med 
dagens smittevernsregler kan vi faktisk lovlig samle hele bygda til fest!

Da universitetet ble stengt ned den torsdagen i mars, ble jeg egentlig ganske 
bekymra – hvordan skulle jeg klare å få gjort noe som helst? Jeg har aldri lest særlig 
godt hjemme, hvert fall ikke som universitetsstudent. Det er så mye annet man 
heller finner på; prokrastineringen tar gjerne form som husarbeid, matlaging eller 
seriesluking av Stacey Dooley-dokumentarer på NRK Nett-TV. Jeg levde godt på 
dette i et par uker. Etter hvert som eksamenene nærmet seg ble jeg imidlertid klar 
over at jeg faktisk var nødt til å lese selv om jeg var hjemme – og med litt innsats ble 
jeg en skikkelig rutta hjemmeleser. Det krever mer selvdisiplin, og er mer asosialt 
enn skolelesing, men nå tror jeg faktisk jeg har blitt skikkelig flink på det.

4 på hjemmekontoret
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Det er ikke lett å være på bunn av rangstigen. Veien 
opp er lang, kopemekanismene man har til rådighet er 
få, destruktive, og får man fatt på cash brukes det på å 
glemme det faktum at folk som Ted Kazcynski har flere 
fans enn deg og diktene dine, som gjør veien opp enda 
lengre. Paradoksalt nok førte et slikt liv til at Bukowski i 
den nette alder av gammel kunne sole seg i glansen av 
epitetet «rennesteinspoet», hvis image bidro til å vende 
den figurative stigen på hodet og popularisere bøkene 
og diktene hans i statene. Dette imaget har også, etter 
hans død, ledet til en nådeløs melking av Bukowski som 
franchise. Nye samleutgaver, kompilasjoner, redigerte 
utgaver og tematiserte samlinger pumpes ut på samlebånd 
så raskt at Harper Collins Publishing dedikerer egne 
skattemeldingsskjemaer og driftsregnskap for å holde den 
nådeløse produksjonen i gang. Dette muligens i et okkult 
ritual for å vekke samlebåndets far, Henry Ford, figurativt 
til live gjennom en appropriasjon av hans næringslivskultur 
og/eller modus operandi (skjønt jeg ikke har noe belegg 
for det med skattemeldingene og driftsskjemaene). 
Deres siste redigerte samling i serien «Charles Bukowski 
On [insert tema han har muligens skrevet om]» er Dan 
Abriettos On drinking. Her har Abrietto samlet dikt, brev, 
romanutdrag, og intervjusnutter av og med Bukowski for 
å kompilere et innblikk i rennesteinpoetens erfaringer fra 
bunnen av stigen, og gir oss samtidig, melking til tross, en 
god mulighet til å studere en av de litterære kvalitetene 
som Bukowski faktisk kan påberope seg: at han skriver 
med troverdighet.

Troverdighet: En tanke skjenket 
Charles Bukowskis On drinking
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speilvendt anmelder

Charles Bukowski er kanskje en av Vestens mest kjente 
romanforfattere og poeter, og er et godt eksempel på hva 
man kan oppnå ved å ignorere tradisjon og konvensjon. 
Både hans pseudobiografiske romaner om sitt alter 
ego Henry Chinaski og hans dikt, avviser mange av de 
kjennetegnene vi tradisjonelt forbinder med litteratur 
og lyrikk. Motivene er ofte samfunnsnormsbrytende og 
beskriver ulike sider av livet som samfunnsmessig taper, 
både gode og dårlige, noe som for en del lesere – spesielt 
de som befinner seg selv lavt i det samfunnsmessige 
hierarkiet – kan gi en følelse av at han forteller en sannhet, 
at han beskriver tilværelsen slik den faktisk er. Jeg vil hevde 
at en slik betraktning, at Burkowski simpelthen beskriver/
forhelliger et liv på bunnen av næringskjeden, og at dette 
skaper en følelse av sannhet, undergraver kvaliteten i 
hans litterære korpus, og at det finnes et mer estetisk 
orientert prosjekt her. Erik Bjerck Hagen skriver i sin 
bok Litteraturkritikk: En introduksjon om et «urkriterium» 
i litteraturen som han kaller for «troverdighet»: «Et 
litterært verk er troverdig dersom det sier noe treffende 
og levende om vår verden på en måte som teksten eller 
opphavsmannen antas å stå fullt ut inne for» (Erik Bjerck 
Hagen, 2004, s.45). 

Denne integriteten kommer hovedsakelig til syne i diktene 
som bærer visse felles preg, ikke bare gjennom Bukowskis 
eget liv som brukes som motiv i diktene, men gjennom 
måten alle virkemidlene han anvender støtter opp under 
den holdningen som har ført til at livet hans ble som det 
ble; han avviste mange av de lyriske, så vel som de litterære, 
konvensjonene som preger litteraturhistorien og normene 
som har eksistert i samfunnet. Når man tenker «dikt», 
får man ofte assosiasjoner til f.eks. Shakespeares sonetter 
med sitt faste rimmønster og strofer, høyverdige språk, 
kompliserte poetiske bilder og motiver. Men i Bukowskis 
dikt er ofte språket simpelt og/eller vulgært som i diktet 
My landlady and my landlord, motivene «lavverdige», 
meningene ofte konkrete og håndfaste som i Ants crawl my 
drunken arms, og han bryter med vilje egenetablert rytme. 
Men med strofeinndelinger, korte linjer, gjentagelser og 
tegnsetting klarer han å skape et inntrykk av rusen han 

nyter og de kognitive problemene som oppstår under 
rus, samt en intens nærhet til handlingen og etablering 
av et meningsinnhold som samsvarer med motivet, som 
så samsvarer med de stilmessige grepene, som igjen 
samsvarer med livet slik han levde det. Livsfilosofien han 
lever etter kommer til uttrykk gjennom intervjuene, hvor 
han f.eks. i et utdrag fra intervjuet Tough Company av Tom 
Russel fra 2008 beskriver sine arbeidsvaner, eller i Q&A 
fra Arete 2.6, sommeren 1990 hvor han snakker om visse 
forfattermyter, spesielt tilknyttet alkohol: 
«Q: Do you believe a large percentage of  writers are 
alcoholic, or is that a myth? 
A:I have known any number of  writers and I am the only 
alcoholic I know. In fact, I am drinking as I answer these 
questions»

Gjennom brevene får vi sett verden gjennom Bukowskis 
øyne. Han snakker om alt fra «beer heaves» til «beer 
shits», barer han besøkte, til og med livsstilendringer: 
«Linda has me on vitamins and herbs, fresh vegetables, no 
meats except fish and fowl, very little salt, sugar and sugar 
products, no beer or whiskey. I have come down from 223 
pounds to 194. I should exercise more, but I don’t want to 
make a job of  anything. I am lazy except when it comes 
to writing – have written 330 poems in 3 months, wrote a 
novel in 5 months, a long one.»
I tillegg får man tekstutdrag fra nesten alle romanene 
hans fra Women til Ham on Rye til Pulp, noe som gjør 
denne boken veldig egnet som en formell introduksjon til 
Bukowski, ikke bare hans tekster, dikt og litterære prosjekt, 
men hans person. Har man store vegringer for å bli kjent 
med Bukowski gjennom hans egne bøker og diktsamlinger, 
er dette et like godt sted å starte som noe annet, og er 
man allerede kjent med Bukowski, er den en god tematisk 
samling med kjente tekstutdrag du sannsynligvis husker 
fra før. 

Referanse:
Erik Bjerck Hagen. (2004). Litteraturkritikk: en introduksjon. 
Oslo: Universitetsforlaget.
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psykolog på (p)sykehjem

Mens jeg sitter på bussen fra praksisstedet mitt til 
Kaffebrenneriet skumleser jeg over spørsmålene jeg har 
skrevet ned på forhånd. Jeg erindrer den gangen i fjor vår 
da jeg spurte Ingrid om hun kunne tenke seg å bidra til 
Speilvendt med sitt perspektiv på alderspsykiatrien. Hun 
hadde nemlig forelest for vårt kull i førstelinjepraksis-
faget. Siden hadde jeg hatt praksis på sykehjemmet 
der hun jobbet.  Begge disse erfaringene gjorde et 
sterkt inntrykk for meg. Hun hadde noe viktig å si. 
Siden den gang ser jeg temaene Ingrid snakket om på 
forelesningen og på aldershjemmet flere steder, som om et 
oppmerksomhetsbias har blitt vekket. I Morgenbladet har 
debatt og søkelys blitt satt på tematikken «alderisme», som 
forsøker å si noe om den strukturelle diskrimineringen 
som foregår mot de eldre i vårt samfunn.  Harald Eia 
snakker om i programmet sitt «Sånn er Norge», at vi 
tror eldre har det verre enn de faktisk har det, og viser til 
ensomhetsstatistikker som peker i retning at eldre ikke er 
like ensomme som de fleste tror.  Der kom bussen frem og 
jeg forter meg for å komme frem før Ingrid ankommer. 

Veien dit 
Ingrid ble alderspsykolog med vilje. Det er vel ingen 
hemmelighet at alderspsykiatrien later til å være en av 
de mindre populære valgene til praksisstudenter. Det 
inntrykket bekreftes av Ingrid, som har forespurt UiO om 
hun kan få hovedpraksisstudenter til der hun jobber. UiO 
forsøkte, men det var for upopulært. Ingrid forteller at hun 
skjønte at hun ville jobbe med eldre under studietiden. 
Hun jobbet deltid i hjemmesykepleien og likte det veldig 
godt. Likevel skjønte hun at det var mer som kunne 
gjøres her, og bestemte seg for å komme tilbake etter 
endt utdanning. Som eksempel forteller hun om en dame 

som satt foran TV-en og så på TV-shop fordi hun ikke 
klarte å skifte kanal. Ingrid tok ferdig utdanningen sin, og 
jobbet i NAV før hun jobbet litt i spesialisthelsetjenesten 
i alderspsykiatrien, en erfaring hun anså som viktig. Etter 
en stund, dukket det opp en stilling på et aldershjem som 
hun fikk, noe hun begrunner med å ha vært den eneste 
som faktisk ønsket jobben. 

Hva som møtte henne der 
Å jobbe som psykolog på sykehjem,  betyr i stor grad å tilføre 
en psykisk helse-bit til somatikken. Det er ikke som å jobbe 
på en DPS. Det blir en del av kommunehelsetjenesten, og 
kommunen skal ha et tilbud rettet mot psykisk helse til de 
eldre. På sykehjemmet er psykologrollen mindre definert 
enn andre steder, og den kan være litt vanskelig å skjønne 
i begynnelsen. Da Ingrid begynte der hun jobber, var det 
ikke et journalsystem på plass. Siden har rollen blitt mer 
tydelig. Ingrid jobber både systemisk og individuelt. 

Pasientene
På individuelt plan ser Ingrid to typer saker blant de uten 
demens (20-25 %). Den ene er å hjelpe de som har det 
vanskelig i overgangsfasen til sykehjemmet. Dette kan 
være en vanskelig livsfase som innebærer et identitetstap 
for mange. Jeg spør Ingrid om hun tror det er mulig 
for oss å forstå hvordan det oppleves. Hun sier at vi 
kan nok forstå hvor ille det er, men kanskje ikke hvor 
gjennomgripende. I disse sakene ser man problematikk 
som tilpasningsforstyrrelser, og man jobber for at det skal 
bli bedre, og forebygger angst og depresjon. Den andre 
gruppa klienter uten demens er de som har slitt lenge med 
schizofreni eller depresjon. Her vil man drive på med 
nettverksarbeid og veiledning av tiltak blant personalet. 

41

  utgave nr. 2 2020



Hva med de som har demens? 80 % av beboerne har 
det, og mange har nevropsykiatriske symptomer. Her kan 
Ingrid gjøre vurderinger ved behov og kartlegge funksjon. 
Hun hjelper også de ansatte med å tilrettelegge for 
kommunikasjon. Kan man ha samtaleterapi med personer 
som har demens? «Man får ikke demens i følelsene», sier 
Ingrid. Hun mener at det går an å validere følelsene til 
den som har demens uten å gå inn på innholdet av det den 
som snakker sier. Det er faktisk veldig viktig å ikke avsløre 
at det personen sier kanskje ikke gir mening. 
Jeg lurer på om man har «klassisk terapi» på sykehjemmet, 
og prøver å se for meg hvordan terapirommet ser ut. 
Ingrid svarer «nei», men at hun anvender prinsipper fra 
metakognitiv terapi og atferdsterapi. 

Døden 
Det blir en del eksistensielle samtaler. Ingrid forteller 
anekdotisk om en beboer som hadde blitt kjørt dit med 
taxi. Taxi-sjåføren hadde ved ankomst uttalt «siste stopp». 
Det var nok ment humoristisk, men det ble ikke tatt imot 
slik. Eldre mennesker tenker mer på døden. Beboerne 
syns de ansatte er for dårlige til å snakke om det. Her 
blir jobben til Ingrid å hjelpe de ansatte med å romme 
temaet. Det med at eldre tenker mer på døden gjør det 
vanskeligere å vurdere selvmordsrisiko. Mange eldre har 
tenkt på selvmord, og man vet at det er større risiko for 
selvmord i denne gruppen, spesielt blant menn. Denne 
økende forekomsten av selvmord mener Ingrid delvis 
skyldes yngre menneskers forestillinger om alderdommen. 
Her kommer hun med en tankevekker om at de som blir 
dårlige med alderdommen takler det godt. Akkurat det 
kan være litt vanskelig for yngre mennesker å forestille seg. 
At vi går rundt å engster oss for å bli gamle, ser Ingrid på 
som aldersdiskriminering. «Tenk så mye vi kunne spart oss 
for om vi ikke hadde grua oss», sier hun konkluderende 
om årsakssirkelen som eksisterer mellom persepsjoner og 
følelser knyttet til det å eldes. Hun legger til at de som ofte 
sliter når de blir gamle, har hatt underliggende problemer. 

Holdninger til psykisk helse blant de eldre på 
sykehjem 
Det er ikke så lenge siden psykisk helse var et tema som lå 
under teppet og støvet i sin tabutilværelse. Hvordan tenker 
eldre mennesker om psykisk helse nå? Ingrid forteller at 
mange snakker om «nerver.» Så forteller hun om noe som 
kanskje er et kjent fenomen for mange, nemlig at mange 
ikke ønsker å «bry psykologen.» Derfor er samtalene mer 
uformelle hvor Ingrid må varme opp mye lengre. De som 
har vært på alderpsykiatrisk har lettere for å snakke om 
psykiske vansker. Dette representer cirka 50 % av den 
gruppen Ingrid følger opp. 

Utfordringer 
Ingrid tenker at de løse rammene kan være utfordrende. 
Det er ingen klare bestillinger. Man må være fintfølende på 
beboernes behov og klar over at man er i en maktposisjon. 

Fremtiden 
Det er ikke lenge siden det ikke var psykologer på 
aldershjem. Nå er det noen få, og det blir flere. I Tromsø 
og Bergen har man oppgradert på kommunalt nivå slik at 
det finnes psykologer som har ansvar for flere sykehjem 
i områdene. Så, er det da slik at sykehjemmet vil bli en 
arbeidsplass for flere i fremtiden? Ingrid sier at behovet vil 
være der med tanke på eldrebølgen som kommer. Men det 
er fremdeles lavstatus i samfunnet å jobbe på sykehjem. 
På spørsmål om forbedringspunkter med tanke på 
eldre mennesker og psykisk helse snakker Ingrid om en 
kulturendring – fra utdanning til etaten. Det må bli like 
naturlig å tenke psykisk som somatisk. Her legger hun til 
at det selvsagt gis mye god psykisk helsehjelp, men at uten 
et språk for det blir det mer tilfeldig. Ingrid henviser her 
til alderspsykolog Lise Næss og hennes bemerkninger om 
pleiekulturen vi har. Hun har et eksempel. Fru Hansen 
er veldig opprørt når hjelpepleieren i hjemmetjenesten 
kommer hjem til henne. Skal hjelpepleieren trøste henne 
eller ta av bordet? Poenget til Ingrid er at de to oppgavene 
burde være likeverdige, men førstnevnte står ikke i noen 
arbeidsliste. Dette henger sammen med pleienormer, og 
det trenger ikke å være sånn. 

Catherine Sykes går 10. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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«Hun mener at det går an 
å validere følelsene til den 
som har demens uten å 
gå inn på innholdet av det 
den som snakker sier.»
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