
Han vill vara med Elsa och han vill dö i huset. Hemmet för
faller i rask takt då Elsa inte klarar av att sköta hemmet utan 
guidning från Sven. Barnen vill att Sven läggs in på sjukhus 
och att Elsa får ett boende för personer med demens
sjukdom. Barnen driver på i frågan och pratar med distrikts
sköterskan om det oetiska med att låta gamla människor 
leva under de förhållanden som Sven och Elsa lever.

Berättelse 4
Till gynekologmottagningen kommer Maria, 19 år. Hon har 
i några dagar upplevt klåda och irritation från underlivet. 
Maria är ängslig eftersom detta är första gången hon ska 
undersökas gynekologiskt. Efter att Maria fått berätta om 
sina symtom påbörjar läkaren undersökningen. I rummet 
finns även en sjuksköterska närvarande. 

Under pågående undersökning stormar två studerande 
in och säger att deras handledare lovat dem att få vara 
med vid undersökningen. Maria blir spänd och nervös. 
Läkaren frågar Maria om de studerande får vara med. 
Maria svarar nervöst: ”Jag vill helst att de går ut men om 
de måste vara här så får det väl gå ändå”.

Berättelse 5
Love är sjuksköterska på en infektionsenhet och har 
under natten tagit emot ett flertal nya patienter. Ibland är 
närstående med men måste då stanna utanför sjukhuset 
på grund av restriktioner. Love vet att det bästa är när 
närstående kan vara med och stötta patienterna som 
många gånger är mycket oroliga. Love vet också att 
 sjukdomsförloppet ibland kan ändras väldigt fort och att 
det då blir snabb transport till intensivvårdsavdelning. 

Situationen är stressande och mitt i vargtimmen 
behöver en patient transporteras till intensivvårdsavdelning. 
 Patienten ifråga grips av panik och vill ringa sina yngre barn. 
Love vet att det är bråttom till intensivvårdsavdelningen  
men vet också att samtalet till barnen kan vara det sista.

Berättelse 1
Johan, 79, kommer in till sjukhuset. Han har i många år 
levt ensam i sin stuga där han skött sig själv och sina 
katter. Han har nu fått skjuts in av en granne sedan 
han fallit omkull på vedbacken och brutit benet. Han är 
vid  ankomsten till sjukhuset mager och smutsig, men 
 orienterad till tid, rum och person. 

Han har en del sår som behöver ses över, bland annat 
ett djupt jack i handen som skadades av yxan då han föll. 
Skjortan är blodig och klibbar fast i såren men Johan vill 
behålla den på. Johan protesterar högljutt då personalen vill 
ta av skjortan och duscha honom. Trots upprepade försök 
från personalen vägrar han att ens knäppa upp skjortan. 
Han menar att det inte behövs och hävdar att han i hela sitt 
liv aldrig behövt hjälp av vare sig läkare eller andra. 

Berättelse 2
Alex är sjuksköterska på en akutmottagning. Hen är aktiv 
på sociala medier och berättar ofta om sitt arbete. En 
dag läser du Alex inlägg: ”Väntrummet var fullt redan 
i morse, stolarna räcker inte till och inte heller våra 
händer, bara de riktigt svårt sjuka borde få tillträde, kan 
ingen säga ifrån. Till höger sitter en familj med såväl små 
barn som gamla, vem är egentligen sjuk, en unge som 
kör Bobby Car genom avdelningen?”

Berättelse 3
Sven och Elsa är gifta och bor i en villa som Sven har 
byggt själv. Båda är i 85årsåldern och har två vuxna barn 
och fem barnbarn. Elsa har de senaste åren blivit allt mer 
glömsk. Sven och Elsa har utvecklat ett sätt att samar
beta så att Elsa kan upprätthålla sin identitet och känna 
att hon klarar av sina uppgifter i hemmet. 

Nu har Sven blivit sjuk. Han har diagnostiserats med 
pankreas cancer och blir i snabb takt allt svagare och är mer 
eller mindre sängliggande. Sven vill vara hemma hos Elsa. 
Han vill inte höra talas om att behöva åka in på  sjukhus.   
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