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Tina Eriksson föddes med Downs syndrom i mitten på 
1960-talet. På den tiden, och under många år framåt, fick 
många med den typen av utvecklingsstörning bo på institution. 

Tina växte därför upp på Strömsbrohemmet men vistades senare på 
Örtagårdens korttidsboende i Sandviken. När Omvårdnad Gävles 
gruppbostad Natt och Dag stod klar 1988 var Tina en av de första 
som flyttade in. 

De fyra boende på Natt och Dag har var sin lägenhet som de når från 
gruppbostadens gemensamma utrymmen. Hemma hos Tina är det 
mysigt och välstädat. Hon bjuder på kaffe och fikabröd när vi hälsar på 
en fredag förmiddag. Det är Tinas hemmadag.
 – Jag jobbar på Alternativgruppen på Brynäs, berättar Tina. Där 
arbetar hon tre dagar i veckan med att baka, laga mat, tvätta och strimla 
papper. Tina tar 1:ans buss från hållplatsen utanför sitt hus och åker 
genom stan upp till Brynäs. En dag i veckan går hon i skolan och på 
fredagar har hon hemmadag.
 – Då får jag kaffe på sängen, påstår Tina men Christina som arbetar i 
gruppbostaden håller inte riktigt med. Det har kanske hänt någon gång, 
men inte varje fredag.

Tina är spontan. Hon säger vad hon tänker just då, frågar ofta ”är det så?” 
som för att testa både sina egna tankar och det andra säger. Hon gillar 
mat också, all slags mat. Surströmming, våfflor, tacos (helst mjuka). 
Tina lagar mat både på jobbet och hemma i lägenheten. Tillsammans 
med någon ur personalen i gruppbostaden gör hon en inköpslista varje 
vecka och sedan går de och handlar. Personalen finns bara med som 

Fullt upp för Tina!
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stöd vid sidan om i matlagningen och det mesta av maten som Tina 
lagar görs från grunden på råvaror. Matlagningen får ta den tid den tar, 
men bemanningen är förstärkt under middagstiden för att ge de boende 
möjlighet att laga maten i lugn och ro och ta hjälp om det behövs.

Gruppbostaden är förmodligen så långt ifrån det tidigare institutions-
boendet som man kan komma. Tina och de andra bor helt självständigt 
i sina lägenheter och kan komma och gå som de vill. I Tinas fall blir 
det då och då en promenad in till centrum för en fika eller bara titta 
på människor. Hon har bra koll på Gävles caféer. Hon går också på 
aktiviteter som FUB anordnar och går på enkelgympa på söndagar hos 
Friskis & Svettis.
 – Man måste röra på sig, säger hon, men tillägger ”är det så?”.

De som bor på Natt och Dag känner varandra väl och har trygghet av 
att bo tillsammans. På natten finns ingen personal i gruppbostaden men 
Tina och de andra kan kalla på hjälp via trygghetslarmet. Tina brukar 
gå in till grannen Susanne på kvällarna och läsa TV-programmen för 
henne och ibland tittar de tillsammans. Att titta på TV är en av Tinas 
favoritsysselsättningar och i kväll är det Doo-bi-doo som hon ska se. Att 
låna böcker och filmer på biblioteket är en annan sak som hon gillar.

När Tina har hemmadag går mycket av tiden till praktiska saker, precis 
som för vem som helst av oss. Hon tvättar kläder, städar, handlar och 
försöker hinna med sånt som hon inte har tid med när hon jobbar. En 
liten sovmorgon brukar det också bli. Ibland gör hon utflykter med sin 
kontaktperson till Köpis i Valbo eller går på restaurang. För ett tag sedan 
såg hon en hyllningskonsert till rockgruppen Queen på konserthuset 
och det märks att det var en höjdarupplevelse.

I mötet med Tina märker man att det finns en sak 
som är viktigare än annat. Kärlek. Hon längtar till 
Alla Hjärtans Dag och berättar gärna hur många 
kramar hon fått. Självklart blir det flera stycken 
även idag innan vi skiljs åt.

Vid Omvårdnad Gävles gruppbostäder och servicebostäder får den som har 
en funktionsnedsättning hjälp och stöd i sin vardag så att han eller hon ska 
känna sig trygg i sin bostad och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om bemötande
Varje möte mellan våra kunder och oss ska 
vara ett bra och värdigt möte. Med värme och 
engagemang i mötet – människa till människa, 
stödjer vi varje kund att nå bästa möjliga 
livskvalitet för just honom eller henne. 

Vår utgångspunkt är alltid att kunden är 
huvudperson i sitt eget liv. Våra insatser ska 
stärka förmågan att leva ett självständigt och 
innehållsrikt liv. Vi är lyhörda för hur varje 
kund vill ha det och tar alla synpunkter på 
allvar. Vi erbjuder verkliga valmöjligheter.

Vi tror på individens vilja och förmåga att ta 
ansvar för sitt eget liv. Vi ser till varje kunds 
egna resurser och intressen och stödjer 
honom eller henne att utveckla dem. 

Var och en av våra medarbetare har ett 
personligt ansvar för att göra alla möten 
mellan kunden och oss till bra möten!




