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2006-01-30
17:10:45, Kategorier: Blogginlägg

Rutiner
En dag på jobbet. Jag kunde samtidigt passa på att lämna ifrån mig nycklarna till Tintelin samt få ut tågbiljetterna.
Men jag mötte motstånd när jag skulle lösa ut biljetterna hos Pressbyrån. Trots att det inte behövs ATG och att
Pressbyrån haft möjligeten med biljettutlämning sedan i december, så verkar informationen inte ha gått fram
riktigt. Vid andra försöket gick det bättre. Trots allt så fungerade detta för två veckor sedan.
Jag tror det är femte dagen med tjock dimma - natt som dag. Och det är underbart. Dimma är vackert. I och med
dimman så finns här rimfrost på träden, och det är också fint. Jag är så glad över att vi har en vit och kall vinter.
Precis som det ska vara.
Allt är som det ska vara.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-29
23:14:58, Kategorier: Blogginlägg

Allt kommer till ett slut
Vill man, så kan man se på det som en tillfällighet att det blev just nu. I morgon skickar jag in en blankett till min
församling där jag meddelar att jag nu går ur Svenska kyrkan som medlem. Tanken och känslan har varit med mig
i 21 år. Nu räcker det.
Kommentera •
Ändra..
17:30:54, Kategorier: Blogginlägg

En väldig massa beslut
Sanslöst hur mycket praktiska saker jag måste ta itu med. Boka resa. Ordna med övernattning. Ta ledigt från
jobbet. Packa resväskan. Få tag i kattvakt. Fixa en begravning. Sammanställa dödsannonsen. Tömma ett hem.
Avveckla ett hem, låter kanske mer korrekt.
Tänk hur enkelt allt skulle kunna vara. Eller inte. Jag vet inte. Just nu är det kaos eftersom det tydligen finns två
olika begravningsalternativ som skiljer sig åt väldigt mycket. Oavsett vilket jag väljer så känner jag att jag sviker.
Ska jag gå efter det som han själv sa till mig, eller det som kan ses vara hans sista vilja? Jag lutar åt att göra
version 1 eftersom det är det han själv uttryckt direkt till mig (och andra) utan ombud. Men svårt är det. Det är
svårt att lyssna till råd också då det ändå är jag som i slutändan bestämmer. Över en situation ingen vill vara med
om.
Jo, tack. Jag mår relativt bra. Kanske för att jag inte tillåter mig påverkas så länge jag har saker jag måste klara av.
I den här situatione vill jag inte framstå som gnällig. För att uppväga det skulle jag kunna berätta mer om vad som
hänt den senaste tiden, men då blir det plötsligt för privat. Så jag får väl framstå som gnällig. Jag ser inte på något
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som ett bekymmer även om jag är bekymrad. Det handlar väl om att jag i dagasläget har lite väl många
frågetecken att räta ut, men det kommer att lösa sig. En sak i taget.
2 kommentarer •
Ändra..
09:29:35, Kategorier: Blogginlägg

Far
1/5 1939 - 29/1 2006.
17 kommentarer •

Ändra..

2006-01-28
10:46:49, Kategorier: Blogginlägg

Television
Oj. Mitt webbhotell brakade ihop strax efter kl. 06 på lördagsmorgonen. Undrar hur det går.
Jag har tidigare klagat på att SVT slarvat bort säsong 2 av Mitt liv som död. Under eftermiddagen i dag (kl. 16.40,
SVT 2) börjar man med att reprisera säsong 1. Undrar om jag hinner hem till dess. Jag jobbar extra i dag (det går
ju inte an att bara ha 34 timmar plus på flexen).
Vad mer visar man så här en vinterdag på Sveriges svenska kanaler (ettan till femman)? Ett urval:
Gods and monsters
Amadeus – director’s cut
For love or money
American dad
8 simple rules
Dance with me
Top model 5
Hell’s kitchen
Killer instinct
CBS 60 minutes
Commander in Chief
Return to me
Get shorty
Into my heart
World Poker Tour
Dudley do right
Jamie Olivers restaurant
Desperate housewives
Sports kids moms and dads
From hell – nights
Law & order: Special victims unit
Drowning Mona
Line of fire
Law & order: Criminal intent
Vad har hänt med vår fina svenska tradition av att översätta titlar? I och för sig har vi varit dåliga på att översätta,
men traditionsenligt borde det heta som Det våras för Amadeus, Tjejen som blev president, och så vidare. Eller
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hur? Det hela är lika obegripligt som att man ger svenska travhästar engelska fantasinamn.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-27
17:30:39, Kategorier: Blogginlägg

Rubrik känns överflödig
Jag hade ett dödsvarsel i natt om att någon skulle dö i dag. Det stämde, men inte min far. Morbror. Och jag vill
inte gå in på det. Mer tänker jag inte skriva om det. Fråga inget. Säg inget.
•

Ändra..

2006-01-26
20:36:49, Kategorier: Blogginlägg

*
Jag är så arg att jag inte får fram ett ord.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-01-25
22:34:46, Kategorier: Blogginlägg

Det kommunala blomsterlandet
Som tack för att jag tjallade på Taxi *nuffranuffranuffra* så skickade Flärdtjänsten mig blomstercheckar.
Blomstercheckar på 35 kronor. Åh, jag vet precis vad jag ska köpa! Först två buketter med tulpaner, för de är så
fina nu. Och så ska jag köpa tio röda rosor. Och en benjaminfikus. Och ett blomsterarrangemang eftersom jag inte
har haft någon julgrupp. Och... en... öh, vänta nu... 35 kronor?! Är det allt mitt lidande är värt som tvingas åka
flärdtjänst varje dag där bensinstoppet bara var toppen av toppen av toppen av ett isberg?
*fnys* Nästa gång lär de skicka följande meddelande: "Som tack för dina synpunkter har vi satt två frimärken av
värdet 11 kronor utan på det här brevet".
1 kommentar •
Ändra..
22:21:06, Kategorier: Blogginlägg

Myten om lika villkor
Varje år insjuknar 10 000 män i prostatacancer. Cirka 2 500 dör.
Varje år insjuknar 6 000 kvinnor i bröstcancer. Cirka 1 500 dör.
Mammografi finns. Någon typ av screening för prostatacancer finns inte. Jo, det finns ett enkelt blodprov.
Problemet är att cancerceller inte behöver ställa till besvär. Behandlingen mot prostatacancer ställer däremot till
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med stora problem. Därför finns det ingen som förespråkar screening av prostatacancer. Det kostar mer än vad det
smakar, så att säga.
När man pratar om den ojämlika sjukvården så brukar motsatsen lyftas fram; den sämre kvinnliga sjukvården
kontra den utvecklade kvalitativa manliga sjukvården. Men ingenting är så svart eller vitt.
Hälso- och sjukvårdslagen säger att alla ska få lika vård och behandling. Det är en myt. Se bara på hur olika
reglerna är för vilka som får mammografi. Ålder och frekvens av undersökningen varierar. Kan det inte var
samma villkor som gäller inom en grupp - hur ska man då kunna jämställa manliga och kvinnliga sjukdomar som
egentligen är varandras motsvarighet?
Och arbetsmarknaden gör samma skillnader mellan manligt och kvinnligt vad gäller värdering av kompetens,
löneutveckling, med mera. Man kanske inte kan tro det, men också minoriteter diskrimineras. Men det behöver
jag inte gå in på. Besökare med gott minne kommer säkerligen ihåg mina jämställdhetssidor jag hade 1999 där jag
vände på steken och bland annat visade på att män inom kvinnodominerade yrken diskrimineras. En minoritet i
majoriteten.
Källa angående cancerstatistiken: Västnytt
Kommentera •
Ändra..
20:49:44, Kategorier: Blogginlägg

Skicka vidare
Under pistolhot från r2 måste jag besvara följande. Typ. Är man taggad så är man.
Förresten så har jag för mig
att jag redan besvarat frågorna, men jag vill inte se vad jag svarade då, för det skiljer sig säkert lite. Det blir
roligare så här.
Four jobs I’ve had in my life
Läkarsekreterare
Kontorist
Lokalvårdare
Bibliotikarie (sic! utan utbildning för det)
Four movies I can watch over and over
Nyckeln till frihet
Matrix
Die hard
Hjärtlösa typer
Four places I have lived
Tollarp
Kristianstad
Göteborg
Gräsma (hos mormor och morfar lite sporadiskt som nyfödd)
Four TV shows I love to watch
Days of our lives (Våra bästa år)
Medium
Millennium (som inte går längre)
C.S.I. (originalet - glöm NY och Miami)
Four places I have been on vacation
Finland
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Norrland
Danmark
Österlen
Four websites I visit daily
Succé - Dagbok på Nätet (hederuppdraget)
SKTF-tidningen (bevakar mina rättigheter)
Uppsala universitet (i mitt jobb)
Bloglines (jag får rss-flöde från 55 bloggare jag läser)
Four of my favorite foods
Fisk med potatis och kall sås.
Fisk med ris och kall sås.
Fisk med potatismos och kall sås.
Fisk med potatis, kall sås och citron.
Four places I would rather be right now
I sängen - i djup sömn.
I sängen - med kissegos.
I sängen - med en god bok.
I sängen - med något bra på tv.
Four bloggers I am tagging
Öh. Här får alla de som inte blivit utvalda en chans att också få besvara frågorna.
Kommentera •
Ändra..
18:09:32, Kategorier: Blogginlägg

Smycken
Smycken förvirrar mig. Ska män ha sådant? Jag har aldrig förstått det där. Till exempel fick jag en klackring när
jag konfirmerades, men jag använder den aldrig. För det första tycker jag det ser fjantigt ut. För det andra så är
den för stor. När jag passade ut ringen var jag visst väldigt svullen. En tid hade jag ett halsband i tenn som
föreställde en runa. Men i övrigt? Jag förstår inte smycken. Guld är den fulaste metall jag vet och måste jag välja
får det bli silver.
På tal om ringar. På vilka fingrar ska man ha dem? Är det frivilligt? Betyder det något? Tumringar förstår jag
ännu mindre. Om man nu har vanliga ringar, som är anpassade för vanliga fingrar - varför skapa tumringar när
man har åtta andra fingrar? Jag tycker tumringar ser obekväma ut och sitter i vägen.
Finns det någon Ringar för dummies?
Kommentera •

Ändra..

2006-01-24
22:23:12, Kategorier: Blogginlägg

Hur känsliga är ni?
Jag har en känslig näsa. Jag är också känslig för ljud, ljus och beröring. Genom åren har jag förstått att jag delar
detta med andra ms:are. Tydligen flippar nervsystemet ut så pass att man antingen får ökad känslighet eller
förlorad känslighet.
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Att ha en känslig näsa är nog så jobbigt. Särskilt om jag sitter vid datorn hemma eftersom jag har ett luftintag
precis bredvid mig. Dofter från hela huset drar in. Jag är extra känslig mot rökdofter. Jag är lite lätt astmastisk när
det kommer till cigarettrök, så därför reagerar jag känslomässigt väldigt negativt när jag känner sådana dofter.
I kväll har jag känt rökdoft. Inte cigaretter. Inte tändstickor. Inte utblåsta ljus. Brandrök! Sånt får jag panik av och
har därför försäkrat mig om att det inte kommer från min lägenhet. Jag har till och med sniffat i min klädkammare
och stuckit ut huvudet i trapphuset. Jo, det var starkare i trapphuset. Det lugnade mig något eftersom här är
brandväggar mellan de olika våningsplanen.
Just nu luktar det inte så mycket brandrök. Istället luktar det... bränd skinkstek? Någon som lagar mat? Eller har
det verkligen brunnit någonstans i huset? Luktar bränt lik skinkstek? Någon som vet? Hur som helst blev jag lite
småhungrig.
Kommentera •
Ändra..
20:20:09, Kategorier: Blogginlägg

Ingen fritid
Det sket sig. Jag har fått dra in min fridag i morgon efter att ha fått mejl under kvällen om katastrofala följder på
jobbet. Tydligen har man ändrat webbläsaren så att pop-up spärras. Därför får jag åka in och manuellt låsa upp en
webbsida så att den blir tillgänglig i cirka 40 datorer. Oj, så sur jag är på HelpDesk och IT-avdelningen. Jag
tycker att de får ta konsekvensen, men nä.
Och som vanligt. Ingen som har mer än 20 högskolepoäng verkar ha kompetensen till att göra ändringar i
datorer/webbläsare.
Kommentera •
Ändra..
11:41:27, Kategorier: Blogginlägg

Ingen valuta för pengarna, II
Om ett par dagar stängs elen av här hemma. Jo, jag har betalt elräkningen. Där är något arbete som kräver att
huset elförsörjning stängs av. Flera gånger i månaden stänger man också av vattnet. Och för en tid sedan
fungerade inte kabel-tv och strömmen gick i halva huset. Periodvis är hissen avstängd och det tar dagar att få hem
reservdelar från Tyskland. För ett par år sedan fick ytterglasen i alla fönster bytas ut p.g.a. felkonstruktion.
Oavsett vad jag betalar i hyra så är det för mycket.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-23
21:41:26, Kategorier: Blogginlägg

Ingen valuta för pengarna
Jag var tvungen. Jag hade inte mycket att välja på. Från det jag var 19 år och tre år framåt, var jag tvungen att ta
studielån. Studieskulden lär jag ha betalt klart när jag är 55 år. Jag kan inte ångra studierna - jag menar - jag hade
inget val. Slutet av 80-talet var tufft för de med kontorsutbildning och jag vägrade gå ut i arbetslöshet, varför jag
började studera. Problemet är att jag under många, många år ska betala för vanlig gymnasiekompetens. Okej,
vårddokumentationsutbildningen kom med på ett hörn, men ändå.
Varför studieskulden irriterar mig:
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- Det tar 35 år innan jag är skuldfri.
- Lånen gick till studier som ledde till låglöneyrke.
- Ska skulden vara något värt behöver jag ta ännu mer studielån och också gå en universitetsutbildning som
förhoppningsvis inte leder till låglöneyrke eller arbetslös. Men...
- ...gamla studielånsreglerna gäller inte längre, och...
- ...jag har fått en kronisk sjukdom att ta hänsyn till, vilket...
- ...inte CSN tar hänsyn till, utan jag får fortsätta betala även om jag skulle bli förtidspensionerad p.g.a. sjukdom.
Märks det att årets inbetalningskort kommit från CSN i dag?
Jag känner mig lurad. Inte så mycket för studieskulden som för att jag begränsas i att inte kunna studera vidare.
Klarar jag inte av att slutföra studier så får jag ändå betala för det lån jag hunnit utnyttja.
Jag ville så mycket mer. Det blev aldrig en yrkeskarriär. Säger jag 30 år före pensioneringen. Regelverket och
ekonomin satte stopp för det.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-22
20:22:46, Kategorier: Blogginlägg

Sova sova säng säng säng = veckan är över
Ah... Nu behöver jag inte gå ur sängen förrän på torsdag kl. 04.45.
Februari kommer att bli en rysare. Under fjorton dagar/fjorton tillfällen ska jag undervisa vårdpersonal. Av en
händelse så har jag fjorton arbetsdagar i februari. Och ett ordinarie jobb att sköta.
Ibland känns det som om jag alltid är igång och gör något som jag inte borde klarat av att göra alls. Äh, det går så
länge det går. Och därefter går det lite till.
Oj, vad var det nu jag skulle undervisa i igen? *funderar* Äh, det kommer jag säkert på den dagen
undervisningen börjar. Förberedelser är något jag aldrig har tid med. Jag får improvisera och det blir nog bra
ändå.
Update
Några minuter senare: Jo, men nu minns jag! Jag ska undervisa i hur man definierar olika behandlingar,
undersökningar och sjukdomar!
Vill man veta definitionen av total förvirring - se på mig.
•

Ändra..

2006-01-21
17:26:26, Kategorier: Blogginlägg

Ingen helg här inte
Detta måste vara den längsta vecka jag varit med om. Den tar aldrig slut.
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Ändra..

2006-01-20
20:44:01, Kategorier: Blogginlägg

Retarderad
Klart att jag är överansträngd. Kan man vara annat? Trött och sliten, men vid gott mod. Många har på jobbet i dag
uttryckt sin förvåning över hur glad och pigg jag verkar vara trots omständigheterna. Jo, men jag är som jag
brukar - låter inget negativt genomsyra mitt jag. Det kallas för självbevarelsedrift. Samt att jag i detta är sekundär;
jag är inte drabbad.
Ja, jobbhögarna. I dag hann jag inte ens göra klart morgonarbetet som brukar ta en timme. Så mycket ställer det
till med när jag är ledig tre dagar. Jag förtränger fortfarande att det kommer en sommar med lagstadgad ledighet.
Hu. Vad hösten kan innebära i form av eftersläpning får jag försöka släppa tankemässigt. Som sagt - låt inget
negativt genomsyra...
Jag har världens gladaste misse. Smolk i bägaren för henne var att jag gav mig i väg till jobbet i dag. Men i kväll
är hon nöjd igen. Vi har nästan ett siamesiskt förhållande i form av närhet just nu.
Det känns som om jag inte hänger med i världshändelserna. Jag har levt i en bubbla i tre dagar där det inte
existerat tidningar, radio, tv eller internet. Har något hänt som kan vara värt att veta? Jag känner mig så... se
rubriken...
2 kommentarer •

Ändra..

2006-01-19
21:35:15, Kategorier: Blogginlägg

Hemma bäst
Jag har haft 55 intensiva timmar i Skåne. Lille far frågade efter mig i helgen varför jag åkte ner. Väl ”hemma” har
mycket hänt. Tanken var att jag skulle göra långa dagsbesök på sjukhuset hos honom, men hastigt och lustigt fick
jag delta i överflyttningen till särskilt serviceboende. Jag har fått säga upp hans lägenhet (mitt s.k. föräldrahem).
Jag har skrivit fullmakt. Jag har fått möblera lite på det nya boendet. Jag har pendlat som en galning, stått och
gått, inte hunnit sova, inte ätit, med mera. Kaos är väl ordet som beskriver allt. På kuppen har han nog efter sju
veckors hospitalisering blivit lite förvirrad, vilket kanske är en välsignelse. Jag vet inte. Jag är stark men sviktade
lite när jag skulle återvända hem till Göteborg. Luften gick ur mig, för då slappnade jag av eftersom jag nu inte
längre har någon kontroll.
Tips: Läs följande, ungefär mitt på sidan under rubriken Behandling, andra stycket. Den är fortfarande
obehandlad efter 2 månader. Jag visste detta redan innan eftersom jag jobbat i det en gång i tiden.
I dag är det sju år sedan jag fick mitt första ms-symtom. Jag känner verkligen av sjukdomen sedan ett par dagar,
men jag är väl överansträngd av allt ovan. Och nu väntar högar på jobbet.
Men innan dess. Jag har 169 nya dagboksanteckningar att läsa enligt Bloglines.
2 kommentarer •

Ändra..
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2006-01-14
17:13:32, Kategorier: Blogginlägg

Paus
Jag har andra åtaganden.
Update 15/1
Jag är lite splittrad. Lille far vill att jag kommer hem nu. Det är lite halvakut och jag försöker ordna praktiska
saker omkring mig.
Update 16/1
Jag har fått kattvakt.
En annan sak: Halvvägs till jobbet stannade flärdtjänsten. Soppatorsk. Bensinen tog slut. Tänk, kollar man inte
sådant? Jag har fått anmäla ärendet eftersom Taxi *nuffranuffranuffra* (vilka annars?) inte meddelade
Flärdtjänten om det inträffade utan trollade fram en kamrat som plockade upp mig. Vi stod i hårt trafikerad
vänsterfil och jag väntade bara på att någon skulle köra in i oss. Eller att jag skulle bli överkörd när jag fick korsa
högerfilen till fots. Ack. Men jag kom åtminstone i tid till jobbet.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-01-13
21:17:44, Kategorier: Blogginlägg

Diskussionerna på jobbet
Rysligt att Birgit Nilsson låg död i 16 dagar innan hon begravdes. Tänk, att sånt kan hända i vårt moderna
samhälle!
Ja, man kan undra vad rubrikerna egentligen ville ha sagt och hur de skulle tolkas. Många är ju döda innan de
begravs. Och man springer knappast runt heller i perioden mellan sitt dödsfall och begravning. I såfall är man inte
tillräckligt död.
Så rysligt det måste vara att dö under pilgrimsfärden utan att ha kommit fram till stenen. Motsvarande rusning ses
bara här dagligen. När dörrarna till Gekå:s i Ullared öppnas.
En kompis, som av en händelse råkar vara muslim, tycker inte om tomten. För mycket "bin Laden" över honom.
Måste vara skägget som gör det.
Jag är så tråkig. Kan ingen kompensera för mig?
1 kommentar •

Ändra..

2006-01-12
15:42:27, Kategorier: Blogginlägg

Sjätte veckan
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Rent praktiskt är det också väldigt jobbigt att bo så långt bort. Att per telefon prata med kuratorer,
biståndshandläggare, sjuksköterskor, läkare, andra, om saker som hälsotillstånd, prognos, behandling, särskilt
boende, fullmakter, med mera, är slitsamt. Särskilt som jag inte vet om jag gör rätt eller fel, ligger fel i tiden, inte
konfererar eller fått godkänt med berörd om allt och så vidare. Tyngden på min axlar i egenskap av enda anhörig
känns. Visst får jag hjälp i form av synpunkter, men alla olika synpunkter underlättar inte. Många är besluten som
ändå i slutändan hamnar på mig.
Hur orkar jag? Jo, men det är ju inte mig det handlar om. Trots allt. Jag är sekundär.
Hur har andra klarat av detta i samma situation? Genom egen familj och syskon? Jag är verkligen ensam.
Konstaterar jag utan att vara bitter. En sak är jag tacksam för - mina år i vården. Utan den erfarenheten samt min
privata erfarenhet av kommunen, hade jag nog varit galen för länge sedan. Av ångest. Av chock. Av förnekelse.
Eller inte kunnat ta till mig något av all informationen.
Det som tär mest: Alla timmar dagligen i telefon. Jag är utmattad.
Ändå vill jag inte säga att jag inte klarar av detta. Klart jag gör! Jag är stark. Och det behövs.
•

Ändra..

2006-01-11
10:29:14, Kategorier: Blogginlägg

Smickrande
Varje dag får jag mejlnotifikation om lämpliga interna tjänster att söka för en läkarsekreterare. Typ av tjänst kan
variera, men det är administrativa tjänster inom sjukvården utan krav på någon direkt formell utbildning
(universitetsutbildning brukar inte vara krav, knappt ens önskemål). Därför blev jag lite överraskad i dag. Glatt
överraskad. Man anser att en läkarsekreterare kan bli sjukhusdirektör. Nja, jag tror inte jag söker tjänsten. Men det
är ju gott för mitt ego att veta att jag har de egenskaper som behövs hos en sjukhusdirektör som ska leda
universitetsutbildad personal som sjuksköterskor, läkare, med flera.
Fast det är klart. Lönen skulle sitta fint. Jag skulle nog nöja med 60 000 kr/månad, vilket är lågt.
Men jag skulle aldrig få respekt av någon inom sjukvården. Det får jag inte i dag heller. Jag är ju bara en simpel
sekreterare… Hierarkins lagar råder alltjämt och för evigt. I evighet. Amen.
•

Ändra..

2006-01-10
21:10:30, Kategorier: Blogginlägg

Framtida semesterlängtan
Ooo, bara fyra år kvar! Härligt! Då blir jag 40 och får ett par extra semesterdagar! Det är nästan så jag gör på mig
vid tanken på det.
Samtidigt kanske det är att kasta svin på pärlorna (typ) med tanke på att mina ynka 25 dagar per år ändå inte
utnyttjas. De få gånger jag har möjlighet (tid) att ta ledigt, ja då är det övertidstimmarna som ska förbrukas. Och
av någon anledning så ligger jag alltid på +20 timmar om jag tar en fridag. Kanske för att jag sedan måste jobba
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ikapp de timmar jag varit ledig eftersom jobbhögen inte slutat växa under fridagen. Hur man än gör så har man
rumpan fram (typ).
*skakad* Gud, är jag 36 i år? När blev jag så gammal? När modern var i min ålder hade hon en unge på 18 år.
Själv har jag inte uträttat nånting. Nåja. Jag har ju åtminstone hälsan. Jaså, inte det heller? Jaja.
På tal om det. Glöm Sharon. Han har inte heller uträttat något (gott) och återfår ingen hälsa samt är gammal. Jag
såg ett uttalande i dag om att det ryckte lite i en arm på honom. Han kanske bara försöker att dra ut sladden till de
livsuppehållande åtgärderna? Vad är det man vill vinna genom alla åtgärder när han ändå aldrig kommer att bli
funktionsduglig och inte blir någon att räkna med i politiken mer? Är detta hans egen önskan? Så här hade man
aldrig gjort med någon annan 77-åring. Förkastligt beteende.
Kommentera •
Ändra..
18:47:34, Kategorier: Blogginlägg

En typ av brist
Vårens kursutbud har börjat komma. Samtliga förbund har kurser för seniorer. Det får mig att undra. Äldra brukar
säga att de har svårt att lära in nytt. Betyder att 10 lektionstillfällen är tio upprepningar av ett lektionstillfälle? Om
det nu är så svårt att lära sig nytt vore det ju logiskt. Dessutom - minns man vid andra tillfället vad som
diskuterades veckan innan?
Om det nu är som ovan - är det inte lite åldersdiskriminerande och ett sätt att ta ut en tio gånger så hög avgift?
Eller är det bara jag som idiotförklarar mig själv med mina mentala kullerbyttor där jag inte känner till
verkligheten?
Jo, det är nog det sistnämnda. Har man inte hunnit äta frukost, lunchen var slut på jobbet 12.30 och maten är klar
hemma först efter kl. 19 - då fungerar inte ens min hjärna.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-09
17:37:03, Kategorier: Blogginlägg

Tufft
Nu är helgerna slut. Det skulle kännas underbart med ledighet nu. Trots allt har jag mycket att fly från. Ansvar,
till exempel. Finns där någon annans oansvariga liv jag kan få låna en tid?
Update: Några minuter senare.
Hm. Ansvar kanske också innebär att inför en lång arbetsdag inte lägga sig kl. 01 för att sedan gå upp kl. 04.45?
Inte konstigt kanske att jag mår... lustigt.
2 kommentarer •

Ändra..

2006-01-08
20:29:26, Kategorier: Blogginlägg

Årsrepris
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Det händer att jag läser i mitt dagboksarkiv. Ibland händer det till och med att jag inte känner igen det jag skrivit:
Nu vet vi hur det är att dö. Man dras in i det stora vita ljuset. Många med nära-döden-upplevelser
brukar berätta det så. Och i alla långfilmer! Spöken och våldnader är vilsna själar som inte sett ljuset
och därför är fast mellan liv och död. I alla amerikanska långfilmer (som Ghost eller Poltergeist) får
vi lära oss att vi i livet måste lära de icke-döda att finna ljuset och gå in i det. Så nu vet alla att det är
det man ska när man dör. Vilket är mycket, mycket tragiskt. Det innebär att med tiden kommer alla
spöken och våldnader sluta existera då man på en gång går in i ljuset. Så trist. Ingen kommer att
förstå sig på spökhistorier. Inga katolska präster kommer att kunna bedriva andeutdrivningar. Inga
köksknivar kommer att sväva fritt genom rummen. Man kan inte dreja i lera med sin älskade som är
död. Kyrkogårdarna kommer att bli tysta nattetid. Så... så... tragiskt... >8-] *Jäkla Hollywood*
Ovan skrevs i dag för sex år sedan. Här skulle jag naturligtvis utvecklat det hela, men eftersom jag lever på Treo i
dag, så drar jag mig tillbaka för dagen.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-07
23:54:36, Kategorier: Blogginlägg

Jontas the drama queen
Jag skrek som den fjolla jag nu är, när strömmen plötsligt gick under kvällen. Tecknen fanns där, man jag
observerade dem inte. Luftaggregatet som tystnat. Kabelteven som inte tog in några kanaler. Jag satt i telefon när
strömmen gick och jag skrek. Gällt. Jag var inte beredd utan trodde att jag fått en stroke och blivit blind.
Lyckligtvis hörde inte ömma modern mina ångestskrik eftersom telefonen också lade av (bärbar - går på ström).
Det mystiska var att grannhuset fortfarande hade el liksom gatubelysningen. Eftersom det var mörkt i trappan
(frånsett rött ledljus) förstod jag att huset totalt drabbats och inte en propp som gått inne hos mig. Ändå blev jag
lite orolig. En lördag. En kväll. En tevekväll. Min tevekväll kunde gå om intet! Så jag gjorde det enda rätta. Jag
ringde SOS Alarm (den fasta telefonen fungerade).
Äh, det lät dramatiskt. Jag ringde egentligen fastigetsägarens journummer som på uppdrag går till SOS Alarm.
Jag: - Hej, jag bor på Årstidsgatan.
SOS: - Har du ingen ström?
Jag: - Öh, nej?
SOS: - Strömmen har blivit avstängd p.g.a. reparation då fastigheten sedan tidigare till hälften varit strömlös. Kl.
20.15 kommer strömmen tillbaka.
Värre var det inte. Det var så trevligt att jag säkert kommer att ringa SOS Alarm vid fler tillfällen. Om något
speciellt händer alltså. Som om strömmen går vid melodifestivalen om en månad.
På tal om schlagermassaker (synonym till melodifestival). Ett år senare har jag en favoritlåt som jag redan då
tyckte var otroligt bra men som växt och växt och nu slagit ut alla andra bidrag. Jessica Folker, Om natten. Och
jag tror visst att hon dyker upp i årets upplaga också!
På tal om... nåt... så blev jag väckt tidigt i morse (kl. 11.45) av ett intervjuföretag som ville veta hur flärdtjänsten
varit i går. Tusan också! Just resan i går hade jag ju ingenting att klaga på! Det märkliga var att uppdragsgivare
för intervjun var stadens trafikkontor. Märkligt då att de inte upplyst intervjuföretaget om vissa saker, som tydligt
var "fel svar". Arbetsresor à flärdtjänst hade man inte hört något om. Att jag beställde resor via nätet och inte
telefon var också något okänt. Förskräckligt var det visst också att jag inte fick kvitto på arbetsresan varje dag.
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Varför ska jag få kvitto på något som jag inte betalar för? Jag faktureras en gång i månaden, så kvitton är lite
överflödiga.
Undrar. Var detta fejk? Intervjun alltså. Är stadens trafikkontor dessutom så aningslösa när det gäller den egna
verksamheten där flärdtjänst ingår? Nåja. Det var inte första gången jag blev intervjuad på uppdrag av Göteborgs
Stad. Det var inte heller första gången jag förvånade dem genom att upplysa dem om att de inte har den typ
verksamhet de tror sig ha. Så lustigt?!
*sjunger*
Om natten kommer känslan tillbaks till mig
Om natten kommer rädslan att mista dig
Om natten kommer längtan att somna
När skuggorna jagar mig...
3 kommentarer •
Ändra..
13:56:46, Kategorier: Blogginlägg

Väck
Tydligen har en staty stulits på jobbet. Märkligt. Det sägs att man upptäckte försvinnandet i höstas. Jag säger det
igen: Märkligt. Under mina dryga fem år har jag aldrig sett någon staty. Antingen stals den för många år sedan
eller så har jag varit fullständigt blind.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-01-06
19:27:43, Kategorier: Blogginlägg

Huttrar
Jag fryser. Jag fryser. Jag fryser. Undrar om det kan bero på 1) Sömnbrist, eller 2) Inget födointag, eller 3) Jag har
för lite kläder på mig, eller 4) Det drar i lägenheten, eller 5) Fysisk arbetsdag?
Egentligen vågar jag inte säga att jag fryser. Jag tål ju inte värme och brukar klaga på den. Då ska jag inte klaga
på kylan. Men jag fryser... ynk, ynk. Dags att dra kissen över sig.
Rätt svar är: 1 och 2 och 3 och 4 och 5. Vinnaren får ett no-prize.
3 kommentarer •

Ändra..

2006-01-05
18:15:57, Kategorier: Blogginlägg

Blir jag ensam tittare?
På tisdag är det säsongsstart för Alias på TV4. Kanalen fortsätter att försöka ta död på allt intresse genom att
lägga serien senare och senare på dygnet. En gång i tiden var det kl. 21. Som blev till 22.35. Som blev till 23.10.
Ny tid är nu 23.25.
Tidigare har TV4:s officiella förklaring varit att man vill ge utrymme till nya serier. Okej? Ett dansande
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kändispack? Idol som visats flera dagar i veckan? Dokusåpor som inte längre är innovativa? Nej, gömmer man
dyra serier vill ingen köpa reklam och plötsligt finns ingen ekomonimi i det hela. Kanske reklambranschen tror på
dokusåpor och därmed styr TV4? Tittarna har inte mycket val. Och minnet är kort hos tittare som lär sig hitta nya
favoriter, trots allt. Men är det någon mening med att börja följa nya serier som ändå ganska snart ska gömmas
och glömmas nattetid?
Jag vet inte vad jag ska tro. Jag har ett horn i sidan till TV4 sedan man begravde Millennium i slutet av 90-talet. I
det här fallet har jag inte kort minne.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-04
15:22:54, Kategorier: Blogginlägg

Är jag diskriminerad?
Vad är det för fel på mig? Jag söker den ena tjänsten efter den andra och får bara höra att tjänsterna är tillsatta och jag blir aldrig kallad på anställningsintervju. Det får mig att fundera:
Är jag av fel kön?
Jag var på anställningsintervjuer 1992 och 1998. Vid båda tillfällena fick jag höra hur orimligt det var med
manliga läkarsekreterare. Rena "kvinnoprästmotståndet". Tycker man fortfarande att jag är av fel kön?
Saknar jag meriter, erfarenhet och utbildning?
Jag uppfyller allt som står i annonserna. Dessutom tar man aldrig referenser.
Har jag fel efternamn?
Efternamn som inte är svenskklingande sorteras bort. Det har man ju hört. Men ett finskt namn innehållande
å/ä/ö?
Har jag en sjukdom som påverkar yrket, arbetsgivaren och som man hört ryktesvägen?
Jag har ingen sjukfrånvaro. Jag är inte ens hemma och sjuk en dag per år. Ja, bortsett från ms-skov då, men de är
inte särskilt frekventa och jag brukar inte vara heltidssjukskriven. För att vara på den säkra sidan, och inte låta
arbetsgivaren drabbas av sjukkostnader p.g.a. mig, så har jag ansökt och fått beviljat FK-pengar till arbetsgivaren
under mina eventuella sjukskrivningsperioder.
Vad är det för fel på mig?
Eller är det arbetsgivaren som myglar? Man har redan utsett personer som ska tillstättas på tjänsterna men man
tvingas utannonsera för formalitetens skull? Jag känner mig hur som helst väldigt misslyckad. Ingen respons. Inga
intervjuer. Nada.
Jag kan köpa att där finns sökanden som har bättre meriter än jag. Men. I jämställdhetens namn - ska man inte ens
ta i beaktande när underrepresenterat kön söker en tjänst? Åtminstone kalla till en intervju? Om inte annat så
borde man väl vara nyfiken på mig, om jag nu är så sällsynt. Ja, där är ju till och med de som säger att jag inte
existerar - som snömannen, jultomten och tandfen. På den nivån är det.
Nästa steg är att kontakta facket. Mest för att de sitter med vid tillsättningarna och jag har aldrig fått någon
motivering, typ "annan sökande har bättre meriter". Jag har inte ens fått veta vem som fått tjänsterna eller på vilka
grunder. Svagt.
5 kommentarer •

Ändra..
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2006-01-03
17:32:52, Kategorier: Blogginlägg

Aktuella tv-serier
Vad följer jag på tv just nu? Jo, en del serier. Det finns faktiskt mer att se än bara Våra bästa år. Men det finns
också sådant som jag inte vill se. Går det att gissa vad jag ser och vad jag dissar?
Uruselt manus och träiga C-skådisar: The 4400 (TV3)
SciFi-serie som kunde ha varit riktigt bra men jag störde mig för mycket på huvudrollsinnehavarna. Entonigt, som
om de läste direkt ur manus, har de sänkt hela serien. Till viss del påminner serien också om 70-talsserien Hulken
– varje vecka har ett fristående avsnitt även om det också finns en röd tråd. Jag tycker inte om fristående avsnitt.
Det blir inte mycket till cliffhanger och ingen anledning till att se nästkommande avsnitt. Fem avsnitt uthärdade
jag.
Orealistiskt men bra: Grey’s anatomy (Kanal 5)
Ännu en sjukhusserie – förmodligen är detta sista sucken på en lång period av olika sjukhusserier. Det jag tycker
är tråkigt är att man skildrar kirurger. I min värld är de fienden (motsatsen till ’medicinerare’). Det är svårt att
definiera vad som egentligen gör just den här sjukhusserien så bra. Jag intresserar mig egentligen bara för
åkommorna som skildras och inser att de i vissa fall är lite väl sensationella. Fördelen med det är att man inte per
automatik gör allt till ytterligheterna ”jippi, vi botade och alla är så lyckliga” eller ”tusan, ännu en vi tog död på”.
Precis som i verkligheten så finns det en gråskala däremellan. Det orealistiska i serien är just detta att det är nya
sjukdomar och typ av olyckor som ska opereras. I verkligheten återkommer samma typ av operationer hela tiden.
Överskattat: Lost (TV4)
Först var det segt och långsamt med tråkiga tillbakablickar. I ett slag förändrades det och blev förutsägbart. När
man ser kopplingarna och förstår vad som ska hända samt man kan gissa sig till dialogen – då är de egentligen
dags för fyran att kasta in serien nattetid så att ingen hittar programmet och man slipper köpa in någon
fortsättning. Men jag tittar. Terry O’Quinn är oslagbar som skådis.
Segt och tråkigt: Desperate housewives (Kanal 5)
Handlingen har stått stilla sedan avsnitt ett. Anledning till att serien blev en hit kan bara stavas på ett sätt: Oprah.
Hade inte hon varit så entusiastisk, hade serien lagts ner ogående.
Obehagligt men med potential: Revelations (TV3)
Första avsnittet begrep jag ingenting av. En typisk serie man måste följa några avsnitt för att förstå vem
personerna är och vad de egentligen heter. Det som kan vara lite spännande är hur vetenskap och religion möts i
någon sorts mysterielösarsymbios där obegripliga och övernaturliga ting sker. Det som skrämmer skiten ur mig är
på det överdrivet positiva sätt som kristendomen framställs som det enda rätta. Det känns som om serien är en flirt
till den kristna och republikanska extremhögern i USA. Godhet kan i verkligheten också vara den yttersta
ondskan. Hur hamnade Bill Pullman i det här eländet?
Riktigt bra men också ett hastverk: Prison break (TV3)
Upplägget är spännande och det finns många karaktärer som verkar ha djup. Problemet är första avsnittet som
försöker pressa in så mycket förklarande händelser som möjligt vilket gör att det blir väldigt hackat. Tråkigt, för
lugnar sig inte tempot känns det som om man missat något i handlingen.
Stendöd serie: Mitt liv som död/Dead like me (SVT)
Jag tror det var 2004 som säsong 1 sändes med löfte om att visa sista säsongen hösten 2005. Inget har hänt. Nytt
löfte om direkt efter nyår 2006. Inget i tablåerna. Jag gillade galghumorn och undrar varför man inte fortsätter
visa serien som utlovat? Andra kanaler har insett att man måste visa publikdragarna utan säsongsuppehåll. SVT
gör raka motsatsen för de har ändå sitt på det torra – licenspengarna. Public service – my ass!
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Snäppet bättre än The 4400: Threshold (TV4+)
Ännu en SciFi-serie men tveksamma skådespelarinsatser. Manuset är intressant även om
karaktärsammansättningen är lite väl överdriven – ett superteam à la serietidningshjältar.
Humoristiska andar: Medium (TV4)
Tillsammans med Grey’s anatomy det bästa just nu på tv i mitt tycke. Minustecknet för Medium är pappan i
serien som är precis lika gnällig och snarstucken i varje avsnitt.
En dalande stjärna: C.S.I. NY (Kanal 5)
Inget slår C.S.I. som verkar ha gjort säsongsuppehåll ett tag framöver. I början var NY nästan lika bra men delar
nu jumboplats med C.S.I. Miami. Får karaktärerna inget liv så kan mordgåtorna vara hur intressanta som helst –
det hjälper inte!
Det som verkar vara kännetecknande för de bättre serierna, är att de har tagit in huvudrollsinnehavare från
filmbranschen. Ett smart drag för tv-branschen, men i förlängningen ett bakslag för skådisarna om de vill tillbaks
till filmen.
Okej. Jag ser allt ovan. Utom The 4400 och Desperate housewives - där går min smärtgräns.
Andra bloggar om: public service mitt liv som död
5 kommentarer •

Ändra..

2006-01-02
17:39:59, Kategorier: Blogginlägg

Göteborgs kommun och den obefintliga Socialtjänstlagen för personer under 65 år
De senaste månaderna har jag funderat på vad det är för hemtjänst jag egentligen får. Varje år får jag besök av en
handläggare som ska bedöma typ av hjälpinsats. Besluten för 2004 och 2005 var, och är:
- Städning var tredje vecka (à 1 timme).
- Inköp varje vecka (à 1 timme).
- Inköp/ärenden vid sporadiska tillfällen (t.ex. apotek).
Avgiften baserar sig på en beräknad tid av 7 timmar i månaden.
Ingenstans - varken i besluten, någon broschyr eller på nätet - definierar man städning och inköp. Däremot är man
väldigt noga med att förklara kostnader och hur man på bästa sätt betalar samt när man måste betala trots att man
avsagt sig hjälp.
Det var i höstas jag gjorde mig av med inköpen. Jag fick betala nästan 500 kronor per månad för att:
- inte få det jag beställt.
- få sådant som jag inte beställt (och ändå betala för det).
- bli utskälld då jag inte var hemma de felaktiga dagar de kom (och jag var på jobbet).
- få ständiga telefonsamtal till jobbet om jag inte kunde sluta tidigare så att de inte behövde jobba över för att
handla åt mig.
- få inköpen gjorda i en av de dyrare affärerna då man inte får välja var de ska handla åt en.
- få varor där bäst före-datum passerat för flera veckor sedan.
- få klagmål på att jag inte alltid är hemma fredagsförmiddagar när de har ordinarie inköpstid för alla i min
stadsdel.
- vänta utan att någon kom och där det inte fanns något nummer att nå någon ansvarig.
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Utöver månadskostnaden tillkom naturligtvis kostnaderna för matvarorna och där man krävde att jag skulle ha
jämna pengar för att betala dem kontant. Det låg på mig att ha växelpengar, inte dem.
Det är kämpigt att själv handla, men det är värt allt besvär. Åtminstone för tillfället. Särskilt märkbart blev det när
räkningen plötsligt sänktes till 79 kronor per månad. För kvar hade jag städning en gång i månaden. Städhjälpen
innebär:
- badrum och tolett håller på att kalka igen.
- tv-skärm torkas med frätande medel.
- dammsugarpåsen byts inte utan all skit sitter nu i motor och fläkt.
- speglar torkas inte av.
- inget dammas förutom fönsterbrädor och bokhyllan. Glöm bord, skrivbord, prydnadssaker.
- parketten har spruckit av för mycket vatten.
- blomblad som hamnat på golvet städar man runt men tar aldrig upp det.
- i kök städas bara golv - inte köksluckor, spis/ugn o.s.v.
- eftersom jag bor i en trea får jag välja vilket rum som inte ska städas då de bara får städa två rum.
- storstädning sker aldrig, typ dra ner spindelväv eller torka vägg- och dörrlistor.
- fönsterputsning två gånger om året innebär ut- och invändigt men inte mellan. Dessutom tar man inte
badrumsfönster, man tömmer inte fönsterbrädor (det får jag förbereda) och gardiner måste sitta kvar. Förresten så
kommer man inte två gånger om året - senast fick jag klagomål på att de tyckte en gång per år var för mycket.
- klagomål på att jag inte vill lämna ut mina nycklar så de kan komma när de känner för det.
- klagomål på att jag arbetar.
Vad städar man? Jo, lite hjälpligt toalett, badrum samt dammar sporadiskt och dammsuger med efterföljande
våttorkning.
Gissa därför om jag är högst förvånad och förbannad samt allvarligt funderar på att säga upp hela skiten rakt av.
Något har blivit fel. Plötsligt ska man städa under två timmar istället för en. Något beslut har inte tagits och det
måste vara fel. Räkningarna har också motsvarande blivit högre. Värst är väl kommentaren jag fått:
- Du har väldigt rent, knappt något för oss att göra. Hur ska vi kunna ha två timmars arbete här?
Tja. Hur f*n ser deras egna hem ut? Städer de hemma, som hos mig, så... nej, jag tror inte ens att det kan vara
möjligt. Problemet är väl att jag inte är tacksam pensionär med dålig syn. Hemtjänsten är obefintlig och inte värd
ett öre. Jag släpper inte mer in dem i mitt hem.
Kommentera •

Ändra..

2006-01-01
20:29:32, Kategorier: Blogginlägg

Upprörande?
Vilken otrolig start på det nya året! Säger jag utan entusiasm och lite buttert. Med andra ord så tycker jag att
allting, hittills, i år är som tidigare år. Alltså fortsätter jag mitt åttonde nätdagboksår med att skriva om precis
samma saker som jag brukar. Men så här årets första dag kan jag ju ta det lite lugnt med mina klagomål, även om
jag inte kan låta bli att gnälla lite ändå. Annars vore det ju inte jag.
En sak måste jag få återge då jag tycker det är så otroligt dumt, för att uttrycka det milt. Lille far som nu varit
inlagd på sjukhus i snart fem veckor och som har svårt för att sova, blev väckt på 12-slaget och uppsliten ur
sängen. Vårdpersonalen väckte nämligen alla patienter för att de skulle se nyårsraketerna och dricka cider.
Upprörande. Jag kan förstå om någon patient uttryckt önskemål om att få vara med vid firandet, men att dra upp
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sjuka om natten? För vems skulle gjorde man detta? Jag förstår min fars ilska, för jag känner precis likadant.
Jag hoppas själv att detta var sista nyårshelgen jag jobbat både nyårsafton och nyårsdagen. Jobba åtta timmar, fyra
timmars nattsömn, jobba åtta timmar - det känns. Jag är trött och frusen samt haft migränkänningar p.g.a.
sömnbristen. Om jag känner så - hur känner sig då de sjuka patienter som i natt tvingades upp för att beskåda
spektaklet? Knappast friskare.
6 kommentarer •

Ändra..

http://dagens.jontas.com/index.php/a/2006/01/

2008-03-08

