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Levnadsberättelsen 
är grunden till allt
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Hur ska man bemöta en person 
som man inte vet ett dugg om?  
Det undrade Bertha Ragnars-
dóttir och skrev boken ”Här är 
ditt liv Greta Pettersson”. En 
bok om vikten av att skriva och 
använda levnadsberättelsen i 
vården och omsorgen.

Bertha ragnarsdóttir är fil.mag i so-
cial omsorg, projektledare inom Lin-
köpings kommunala äldreomsorg, där 
hon har startat upp de så kallade dal la-
gen, 7 demensteam inom hemtjänsten. 
Hon handleder personalgrupper inom 
hemtjänst och särskilda boenden. Ber-

tha sitter med i styrgruppen för svenskt 
BPsd register, i svenska nätverket för 
demenskunskap och i redaktionsrådet 
för tidningen Äldreomsorg. Hon har 
varit med om att starta upp ett BPsd-
boende och startat ett nätverk för un-
dersköterskor i Östergötland. och hon 
har arbetat som kurator med stödsam-
tal både för personer med demenssjuk-
dom och för deras anhöriga. med sina 
25 år inom äldre- och demensområdet 
vet hon vad hon talar om. dessutom 
vidareutbildar hon sig ständigt. nyli-
gen avslutade hon en utbildning i na-
tionell värdegrund.

– Alla borde få vakna upp med en 
förväntan på dagen! säger Bertha rag-
narsdóttir.

Hon förklarar att det kan vara en viss 
mat, en aktivitet eller det goda samtalet, 
som man ser fram emot. men hur ska 
vårdpersonalen skapa en förväntan hos 
en person med demenssjukdom som 
man inte vet någonting om? det är där-
för levnadsberättelsen behövs. men när 
hon handledde vårdpersonal fick hon 
ofta höra: 

– Vi har inte tid att läsa levnadsberät-
telser.

– Vi har inte fått in dem.
Bertha ragnarsdóttir kände att något 

måste göras. Hon skyndade sig att skri-
va en bok om varför det är så viktigt 
med levnadsberättelsen och hur man 
bäst gör detta. Bertha jobbade redan 
100 % så skriva böcker fick hon göra 

Bertha Ragnarsdóttir inspirerar anhöriga och personal att skriva och använda 
levnadshistorien.
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på kväller, helger och nätter! men det 
var det värt. Hon fick många tackbrev:

nu förstår vi varför vi ska skriva 
levnadsberättelser, skrev anhöriga och 
vårdpersonal.

Boken ” Här är ditt liv Greta Petter-
son” handlar om en fiktiv kvinna, men 
hon har varit med om det som många 
andra jämnåriga kvinnor på demens-
boenden runt om i sverige varit med 
om. Genom att få en inblick i Greta 
Pettersson liv får vi läsare verktyg för 
att bemöta henne på ett bra sätt. Greta 
vill till exempel inte gå ut och gömmer 
sig under ett bord när det åskar. I den 
utförliga levnadsberättelsen som hen-
nes fiktiva dotter skrivit står att Greta 
Pettersson är rädd för ormar och åska. 
Personalen lånar ut ett par gummistöv-
lar till Greta och först då vill hon gå ut i 
skogen, för nu är hon inte lika rädd för 
ormarna längre.

I huvudboken ”Här är ditt liv Greta 
Pettersson” lär vi känna Greta. Vi får vi 
ta del av olika episoder i Gretas liv. Vi 
får veta vad som händer, hur Greta rea-
gerar och vad personalen gör. utifrån 
reflektionsfrågor får vi i studieboken, 
som hör till huvudboken, fundera över 
varför Greta reagerade som hon gjorde 
och på vilket sätt personalen kan hjälpa 
Greta att må bra. de två böckerna ihop 
ger vårdpersonalen ovärderlig hjälp i 
kniviga situationer. Här finns exempel 
på varför Greta blir aggressiv och hur 
man utifrån levnadsberättelsen kan få 
henne trygg igen. Böckerna är verktyg, 
men ingen bibel, det är Bertha noga 
med att slå fast:

det finns inga standardlösningar. det 
gäller för personalen att slå sina kloka 
huvuden ihop och pröva sig fram, uti-
från levnadsberättelsen. det handlar 
om personcentrerad vård och omsorg, 
säger Bertha.

fallen i boken har Bertha ragnars-
dóttir tagit ur verkligheten. som hand-
ledare för vårdpersonal stötte hon om 
och om igen på liknande problematik. 
Trots att det idag finns mycket forsk-
ning som visar hur man på ett bra sätt 
kan bemöta personer med demenssjuk-
dom, upplevde hon att personalen inte 
riktigt tog till sig den nya kunskapen. 
Bertha ragnarsdóttir ville få perso-
nalen att reflektera. Hon ville att bo-
ken skulle bli lättläst och överskådlig. 
dessutom ville hon få upp intresset 
för forskning på området. och det har 

hon lyckats med. Personer som aldrig 
läser forskningsrapporter annars, har 
efter att ha läst Berthas böcker, börjat 
låna forskningsböcker på biblioteket. 
många anhöriga har kontakat henne 
och tackat. mycket för att hon har lärt 
ut hur en levnadsberättelse kan skapas.

det bästa är att få den demenssjuke 
att skriva ner själv, med hjälp av den 
anhörige, eller sin kontaktman,  säger 
Bertha.

Hon tycker att det är viktigt att be-
rättelsen får växa fram. Hon uppmanar 

de anhöriga att ställa frågor som t.ex.:
Vad är en bra dag för dag? Vilka in-

tressen har du?
Hon berättar att ibland får hon in två 

levnadsberättelser, en från dottern och 
en från sonen. de kan skilja sig åt så 
mycket att man undrar om det verkli-
gen kan handla om samma person. då 
måste vårdpersonalen på boendet sätta 
sig ner och försöka lära känna den sju-
ke och diskutera sig fram. men oftast 
samlas syskonen och maken eller ma-
kan och skriver tillsammans.

det är bra om det är på detaljerad 
nivå! säger Bertha.

Hon berättar om en äldre dam som 
på frågan vad som är viktigt för henne, 
svarade:

Jag ska ha mascara tills jag dör. ni 
måste plocka hårstråna från hakan! de 
är fyra stycken.

Bertha ger råd om att skriva ner 20-
30 låtar som den demenssjuke gillar. 
Levnadsberättelsen ska innehålla det 
positiva, men även det negativa t ex 
rädslor, saker som har hänt, som den 
demenssjuke kanske inte bearbetat. 
det hjälper personalen att avleda och 
lirka när något inträffar på boendet 

som kanske triggar igång ett trauma-
tiskt minne. för att kunna hjälpa den 
demenssjuke då, är det viktigt att känna 
till vad som hänt tidigare. 

det är kontaktmannen inom äld-
reomsorgen som har ansvar för att en 
levnadsberättelse skrivs. för att få an-
höriga och vårdpersonalen att skriva 
och använda levnadsberättelser håller 
Bertha ragnarsdóttir inspirerande fö-
reläsningar. då är det extra viktigt att 
cheferna är med och att de sätter upp 
en plan för hur de ska implementera 

det hela. Hon brukar föreläsa för vård-
personalen på dagen för anhöriga på 
kvällen, samma dag. 

det är bra om alla runt den demens-
sjuke personen bli inspirerade samti-
digt, säger Bertha.

om hon fick bestämma skulle hon 
säga till alla att gå hem och intervjua 
sina mammor och pappor:

– Hur skulle du vilja ha det om du 
skulle hamna på ett boende där du inte 
kan föra din talan?” Lite som ”Vita ar-
kivet”, säger Bertha ragnarsdóttir.

men ett första steg är att ladda ner 
”Levnadsberättelsen” som finns i 
hennes http://www.fortbild.se/pdf-
katalog/Kopieringsunderlag_Har_ar_
ditt_liv.pdf 

Text och foto Monika Titor

bertha ragnarsdóttirs böcker kan 
beställas genom  
order@gothiafortbildning.se 
eller genom att ringa till kundtjänst 
08-4622670.

studiehandboken kostar 149:- inkl. 
moms.
läseboken kostar 225:- inkl. moms.
    
 

Saker som har varit viktiga i livet väcker minnen, säger Bertha Ragnarsdóttir.




