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Han vet inte om kriget är orsaken eller om det på något sätt 
utlöste sjukdomen. Nasuf Makoli har både suttit fängslad 
och dömts till tvångsarbete i sitt gamla hemland Bosnien-

Herzegovina. Utan tvekan har kriget på Balkan satt djupa spår i 
honom. Nasuf har diagnosen pyskiskt instabil, han hör röster inom sig 
som gör honom orolig och ibland även rasande.

– Jag har fått sprutor och jag äter mediciner som hjälper mig nu, säger 
Nasuf. Han bor i en liten lägenhet i ett gruppboende för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Hans sjukdom gör att han stör sin 
omgivning när han mår dåligt. Nasuf har varit tvungen att flytta från 
sina tidigare lägenheter för att han har slagit och sparkat i väggarna och 
kastat saker omkring sig. 
 – Det är röster som plågar mig, berättar han. Det började när jag 
bodde i Ockelbo, jag var mycket ensam.

Nasuf kom till Ockelbo som flykting från Bosnien-Herzegovina. Där 
hade han arbetat på byggen, han var stark och frisk, tjänade relativt 
mycket pengar genom att jobba svart. Han körde cementblandare, bar 
cement och sten. När kriget kom försökte han gömma sig för de serbiska 
soldaterna men sattes i tvångsarbete, blev slagen och förnedrad. Allt det 
han och andra upplevde under kriget gjorde honom förtvivlad.

– Jag fick bra betyg från SFI (Svenska för invandrare) när jag kom hit 
till Sverige och Ockelbo. Så småningom fick jag en pratikplats på lagret 
på Åhléns här i Gävle och där trivdes jag bra. Men när jag var runt 30 år 
så drabbades jag för första gången av en psykos. Jag kände mig ensam 
i Ockelbo, saknade min mamma och stängde mer och mer in mig i min 
lägenhet.

Oron minskar med 
människor i närheten
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Han jagas av röster som plågar honom, provocerar och fyller honom 
med konstiga känslor.
 – Det känns som att någon försöker styra mig via datorer och 
elektromagnetiska substanser som skickas till min hjärna. Nasufs 
sjukdom har gjort att han inte kan arbeta just nu. Han fick först flytta från 
lägenheten i Ockelbo eftersom hans utbrott störde grannarna. Sedan sju 
år tillbaka bor han i Sätra där han har stöd av personal på gruppboendet. 
Hans lägenhet är en 1:a med kokvrå. I anslutning till lägenheterna finns 
personal som stöd i det dagliga livet.
 – Jag kommer och går som jag vill och besökare är alltid välkomna 
här. Jag köper och lagar min mat själv här i lägenheten, det blir mest 
enklare mat. Ibland äter vi gemensam mat här på boendet eller tittar på 
film. Jag har köpt en blockflöjt som jag försöker lära mig att spela på.
 – Det känns som en trygghet för mig att bo här. Jag har personal 
omkring mig dygnet runt och jag vet att jag inte stör någon utomstående. 
Vi fikar tillsammans och gör utflykter. Jag skulle vara mycket mer 
beroende av psykklinken om jag inte hade stödet och hjälpen här. Det 
senaste året har jag inte behövt besöka psykkliniken alls.
 – Personalen och min Gode Man hjälper mig och gör ett bra jobb. 
De är mycket professionella. Och Linda som är chef över verksamheten 
har visat stor förståelse och hjälpt mig flera gånger när jag haft det 
trassligt. Nasuf berättar att hans tidigare psykoser varit djupa och långa, 
ända upp till 15 månader. Han beskriver hur rösterna krossat honom till 
99,9% men hur han ändå lyckats ta sig upp igen. Efteråt drabbas han  
av en fullständig tomhet. Rösterna har minskat i intensitet men har 
aldrig helt försvunnit.
 – Sedan nio månader är jag svensk medborgare. Jag är 42 år och 
har en syster kvar i Bosnien som jag försöker hjälpa. Jag tänker aldrig 
ge upp även om jag känner att jag inte har samma energi och styrka i 
kroppen som när jag var yngre. Min högsta önskan är att kunna ha råd 
att bygga min mammas grav i Bosnien. Jag är rädd att den ska 
försvinna annars.
 – Jag har ingen egen familj här i Sverige och inga 
barn. Det är klart att jag saknar det och gärna 
skulle vilja ha en familj, säger Nasuf bestämt. 

Den som bor i lägenhet vid något av Omvårdnad Gävles gruppboenden 
för personer med psykisk funktionsnedsättning får hjälp och stöd  
i sin vardag för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om trygghet
Att känna sig trygg är en av grunderna 
för att må bra. Vi har lång och gedigen 
erfarenhet av att ge stöd, omvårdnad 
och service till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Därför har vi också 
medarbetare med goda kunskaper, lång 
erfarenhet och bred kompetens.

För att kunden ska känna sig trygg i varje 
möte med oss har varje kund en egen 
kontaktman i personalgruppen. Men själv-
klart är alla som arbetar i kundens närhet 
väl insatta i vilka behov och önskemål 
varje kund har. Tekniska hjälpmedel som 
exempelvis trygghetslarm kan hjälpa till 
att förstärka tryggheten i hemmet.

Det är alltid kundens behov och önske-
mål som styr hur vi arbetar – den som tar 
emot våra insatser kan självklart påverka 
hur stödet utformas. Det är en viktig 
förutsättning för att känna trygghet.




