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Et par ord om aldersforskning og 
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Grunnpremiss: Barn og gamle – avhengige av 
oss midt i livet



Ett grunnpremiss i de siste 10 årenes politiske 
styringsdokumenter

Alle vil leve lenge… Men ingen vil bli gamle



«Ingeborg»; hennes vei fra relativt uavhengig 
til avhengig av helsetjenester



Ingeborgs opplevelser og erfaringer

• Ingeborg fører en intens kamp for å greie seg selv
• Hun er fullt klar over at hun en dag må gi opp kampen om å greie seg 

selv, men likevel er det ikke til diskusjon om hun skal utkjempe den
• På spørsmål om hun ikke har mest lyst til å gi opp, svarer hun bare noe 

uforståelig «mumle, mumle» og avslutter klart og tydelig; «det går jo 
ikke an».

• Når vi møtes, kan det hagle med klager over manglende syn, hørsel og 
vonde ben og armer, men likevel er det som det å skulle gi opp, strider 
mot noe i henne. 



Ingeborgs opplevelser og erfaringer

• Jeg ser på henne med en blanding av forundring og beundring 
når hun sliter seg frem med rullatorer i all slags vær; til 
butikken, til frisøren, til apoteket. 

• På spørsmål om det er strevsomt, svarer hun «ja», «jo» og så 
ramser hun opp alt hun må forberede i forbindelse med 
utfluktene: Hvilken påkledning været kan tillate, skotøy, 
brodder, hvilke gater som har høye fortauskanter. Hvor det er 
størst sjanse for at det er strødd, hvilke lyskryss den «grønne 
mannen» lyser lengst. 



Ingeborgs opplevelser og erfaringer

• Inne i huset fortsetter kampen: «Jeg makter ikke lenger å 
pusse vinduene selv, og jeg kan ikke si jeg liker at fremmede 
mennesker kommer og gjør det heller». 

• Men «støvsuging er fremdeles noe jeg greier, men bare hvis 
jeg deler det hele opp i tre etapper, med hvile og en 
smertestillende tablett mellom hver av øktene». 

• «Men det å skifte på sengen, er blitt for krevende, for ikke å 
snakke om det å komme seg opp i og ut av badekaret»



Ingeborgs opplevelser og erfaringer

• Ingeborg har nå fått fast plass på sykehjem, men venter på ledig 
plass: 

• Hun er som hun sier: «Isolert i eget hus og fanget i egen kropp»
• «Skoene er ikke lenger til å stole på»
• «Boligen har endret seg fra å være et velkjent landskap som jeg 

fritt kunne bevege meg i, til å fremstå som et landskap med høye 
fjell, farlige skrenter og dype daler»

• «Hvis hjemmehjelpen glemmer å sette i støpselet til lampen over 
lenestolen etter å ha støvsugd, kan jeg bli sittende i mørket til jeg 
legger meg»



Ingeborgs opplevelser og erfaringer

• «Jeg er jo ikke syk; bare gammel. Jo, jeg har vondt både her 
og der, nedsatt syn og sånn. Det verste er at jeg ikke har så 
mye «ork» som tidligere.

• Idet besøket skal avsluttes: «Jeg vet at jeg på sikt ikke lenger 
har noe valg, selv om jeg synes det er grusomt å tenke på»

• Jeg har forhåpninger om å få mer hjelp når jeg en dag 
kommer på sykehjem, men samtidig vet jeg at jeg da har lagt 
ut på den siste reisen i mitt liv»



«Jeg er jo ikke syk; bare gammel»: 
Aldringens mysterium



Objektiv og subjektiv alder



Alderdommen er ikke lik sykdom

• Alderdom er ikke lik sykdom

• Alderdom; et eksistensielt, 
gerontologisk begrep som 
betegner siste fase av livet

• Sykdom er et medisinsk begrep

• Alderdom fører 100% sikkert til 
død

• Sykdom kan en med rett 
behandling bli frisk av



Konsekvenser av ikke et skille alderdom og 
sykdom innenfor helsepolitikken

• Medisinen «kolonialiserer» 
alderdommen på 1800-tallet og 
setter likhetstegn mellom alderdom 
og sykdom

• Dannet grunnlag for fastsettelse av 
pensjonsalder

• Dannet grunnlag for helsepolitiske 
prioriteringer fra 1950 – 1980-90-
tallet

• Utbygging av aldershjem/sykehjem 
som minisykehus

• I Norge; helselovgivningen definerer 
sykehjem som en medisins 
institusjon



• Som Ingeborg uttrykte det: «… ,men samtidig vet jeg 
at jeg da har lagt ut på den siste reisen i mitt liv»

• Fravær av skillet kan lede 
til en 
underkommunisering/ 
fornektelse av at 50-60 % 
av den norske befolkning 
dør på sykehjem, 15 % dør 
i eget hjem 
(hjemmesykepleie).



Konsekvenser av ikke et skille alderdom og 
sykdom

• Fravær av skillet mellom 
alderdom og sykdom kan 
lede til overbehandling; et 
eksempel: Innleggelse av 
PEG-Sonde på gamle som 
ikke får i seg nok mat og 
drikke.



Konsekvenser av ikke et skille alderdom og 
sykdom

• Fravær av skillet mellom 
alderdom og sykdom kan 
lede til generell 
overbehandling; spesielt 
overmedisinering (70 % av 
norske sykehjemsbeboere 
inntar daglig psykofarmaka 
(Selbæk 2015).



Sisyfosarbeid

• Arbeid med gamle skrøpelige i den 
4. alder er et Sisyfosarbeid; uansett 
hvor kvalifisert og omtenksom 
arbeidet utføres, så fører det ikke til 
at alderdommens følger – døden –
oppheves. Det er presist her –
innenfor rammen av offentlig 
finansiering av helse- og 
omsorgstjenester – at humanismen i 
sisyfosarbeidet kommer til uttrykk. 
Velferd til gamle skrøpelige er 
sivilisasjonens smykke.



Prinsipielt: Som følge av dette:

• Alle gamle som er blitt avhengige av pårørende og 
helsepersonell for å kunne leve videre, «vet» at de lever i 
overgangen mellom liv og død.

• Sånn sett leves livet på en eksistensiell knivsegg, og nettopp 
derfor åpner dette for å møte dem med en lindrende 
tilnærming  

• Hvem er «dem»; jo, fattige og rike, uutdannede og 
velutdannede, hvite som gule og brune, kristne som ikke-
kristne… 



Som maleren Håkon Bleken uttrykker det…

• Jeg fornekter ikke døden, 
men protesterer mot den 
(Håkon Bleken)

• «Rage, rage against the 
dying of the light» (Dylan 
Thomas)


