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Handslaget är fast. Torbjörn Hasselgren har gjort många 
affärer i sitt liv och han har varit van att bestämma över sin 
tillvaro. Om lusten föll på bokade han en resa och stack i väg 

med ”en tjock sedelbunt” för att ha roligt. Han har drivit eget företag, 
kört motocross, åkt runt på marknader och sålt rökt fisk, windsurfat 
och han sprang en mil varje morgon innan jobbet. En stroke 2004 
förändrade allt.

– Jag har jobbat som tusan, det kanske är därför jag sitter här nu, 
konstaterar han med ett litet skratt. Men jag hade aldrig en tanke på 
att det kunde hända. Då hade jag kanske tagit det lite lugnare. Det var 
spännande att vara egen företagare. Det var en utmaning och så ville 
jag tjäna pengar.

Torbjörn var definitivt mer affärsman än fiskare. En period efter att han 
sålt sin däckfirma slog han sig på att åka runt på marknader för att sälja 
nyrökt fisk. Ingen hade dock påstått att fisken måste vara färsk, bara 
nyrökt.
 – På Rättviks marknad var det en kund som upptäckte att den nyrökta 
fisken jag sålde var djupfryst … Det var lite svårt att bortförklara. Jag 
visste ingenting om hur man rökte fisk, men jag stod ändå där och rökte 
fisk mitt bland de andra marknadsstånden.
 – I Rättvik åkte jag också ihop och slogs med en indier som blev 
irriterad för att min rök blåste in mot kläderna i hans stånd, skrockar 
Torbjörn belåtet.

Den 2 februari 2004 förändrades allt. Torbjörn satt och skrev sina  
dagliga anteckningar, en slags dagbok. Efteråt har han kunnat se att 
orden inte alls handlade om det som hade hänt den dagen och att de 
slutar i ett långt streck. 25 timmar senare hittar hans dotter honom 
liggande på golvet i lägenheten.

Torbjörn ger inte upp!
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– Jag minns ingenting av det. Jag hade nyss flyttat till en nyrenoverad 
lägenhet på fjärde våningen. Det måste ha varit en chock för min dotter 
att se mig ligga där.

Stroken gjorde honom helt orörlig till en början. Ingenting fungerade, 
men huvudet var ändå ganska klart. Det blev en period på rehab i 
Sandviken, Torbjörn hade läst att de var bäst i Sverige på sånt där och 
ville gärna dit. Idag har han fortfarande kvar förlamningen i vänster 
kroppshalva, men kramperna har gradvis släppt.
 – Om det finns minsta chans så ska jag upp ur rullstolen igen och gå, 
säger Torbjörn. Beslutsamheten lyser ur hans ögon. Men han erkänner 
att det inte alltid varit så lätt att vara positiv.
 – Nej, jag har haft deppiga perioder också, men i grunden är jag 
positiv. Jag är väl egentligen för ung för att vara här på Hilleborg, de 
andra är runt 80 eller 90 år så jag saknar kompisar att prata med. Jag 
får prata med personalen istället och har haft en väldig tur med min 
kontaktman här.
 – Men jag saknar att kunna åka utomlands, att bara sticka iväg. Nu 
är jag beroende av andra och det gillar jag inte. Torbjörn pendlar mellan 
att å ena sidan vara kritisk till hur vissa saker runt omkring honom 
fungerar, till att å andra sidan tycka att mycket är ganska bra. Han vill 
fortfarande förändra och påverka, har inte accepterat att vara begränsad 
av stroken.
 – Jag har försökt få med de andra som bor här på att vi ska skriva ned 
allt som är bra eller dåligt på lappar och lämna till personalen, men det 
har inte blivit någonting av det ännu. 

Han tillbringar förstås en del tid för sig själv i lägenheten på avdelningen 
Alen. Läser en del, tittar mycket på TV, har tänkt att han 
borde träna i gymmet som finns på Hilleborg, men 
inte riktigt kommit sig för ännu.
 – Men jag spelar dataspel ibland, Nintendo Wii, 
det är kul! Och ibland har vi karaoke här, det 
är ännu roligare, särskilt för mig som inte 
kan ta en ton, säger Torbjörn och skrattar gott.

Den som bor i lägenhet vid något av Omvårdnad Gävles 
äldreboenden kan få hjälp och stöd i sin vardag dygnet runt.

Om inflytande 
och kontakt-
mannaskap
Den som är kund hos oss bestämmer själv-
klart över sitt eget liv. Vi ger det stöd som 
behövs för att underlätta i det dagliga livet.

En viktig del i inflytandet är det vi kallar
kontaktmannaskap. Alla kunder har en 
egen kontaktman i personalgruppen. 
Kontaktmannen planerar tillsammans med 
kunden hur just han eller hon vill ha sitt 
stöd. För att kundens behov och önske-
mål ska blir tillgodosedda på bästa sätt, 
fungerar kontaktmannen som språkrör till 
övriga i personalgruppen. 

Kontaktmannaskapet handlar om att 
skapa en relation. Därför är det viktigt 
att kunden trivs med sin kontaktman och 
känner tillit och förtroende för honom 
eller henne.




