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Psykiskt skör. Kaspera Magnusson tycker att det är ett fint 
uttryck som beskriver hennes problem. Där andra människor 
kan hantera jobbiga situationer i livet, drabbas hon istället av 

djupa psykoser som tar enormt mycket kraft av henne att återhämta 
sig från.
 – Just nu vet jag inte hur jag ska orka repa mig från ännu en 
svacka, säger Kaspera.

Namnet först, Kaspera … hon tog namnet Kaspera efter sin farmor. På 
det sättet är hon unik, det finns ingen annan med det namnet i Sverige 
just nu. Men på många andra sätt är Kaspera vanligare än vi kanske 
vill tro. Många omkring oss lider av psykiska problem som sällan syns 
utanpå.
 – Jag känner en väldig otrygghet inombords, berättar Kaspera. Tack 
vare mina mediciner och hjälpen från kommunens Boendestöd kan jag 
ändå bo kvar hemma och klara mig själv.

Kaspera har en lång sjukdomshistoria. Redan 1980 drabbades hon av 
sin första psykos. Det var sorg och ensamhet som utlöste den. Hon 
hamnade på en psykiatrisk dagavdelning som enligt henne själv inte 
var lämplig att vistas på. Istället för lugn och ro blev hon tvingad att 
vara med på alla slags aktiviteter. Hon skrevs ut från avdelningen i ett 
psykostiskt tillstånd.
 – Jag vandrade runt och förstod ingenting av det som hände omkring 
mig. Jag kände mig styrd att följa bilarnas blinkers, jag gick åt det håll 
de blinkade. Så småningom hittade polisen mig uppe på järnvägsspåret, 
inte för att jag ville ta livet av mig men för att jag trodde att Gud sagt 

Att skapa trygghet 
i en otrygg tillvaro



30 31

till mig att gå där. Religiösa grubblerier av olika slag har följt Kaspera 
större delen av livet. De blir starkare när hon närmar sig en psykos.
 – När jag är inne i psykosen tror jag att jag är Jesus, en ganska vanlig 
föreställning när man är inne i en psykos. Det är som att drömma i vaket 
tillstånd. Det är plågsamt. Ibland kommer jag också in i hypomana 
tillstånd och får en mängd lustfyllda associationer och tankar som jag 
bara måste skriva ner. Jag skriver kåserier och allt möjligt som kommer 
för mig. Sedan är jag helt uttömd på energi. Jag blir så utmattad i hjärnan 
att jag blir illamående och vill kräkas. Hjärnan klarar inte av att sortera 
intrycken.

Mediciner och hjälpen från Boendestöd är livsviktiga för Kaspera. 
 – Boendestödet är en enorm trygghetsfaktor för mig. Normalt träffar 
jag dem en gång i veckan men nu har jag en jobbig period efter ett 
dödsfall i familjen, så nu har jag bett att de ska komma till mig en gång 
om dagen.
 – Jag har bra kontakt med psykjouren och har även en kontaktperson 
på psykkliniken. Men utan det här stödet är risken stor att jag skulle 
hamna på sjukhus och det är ingen bra miljö för mig. Att jag kan bo så 
här i en egen lägenhet betyder enormt mycket. Det är livskvalitet. De 
som jobbar på Boendestödet är mogna människor som vet att det inte är 
så lätt för mig alla gånger. De är underbara människor som kommer till 
mig med trygghet och tröst.

Kaspera har en dotter och två barnbarn, hon har flera syskon varav en 
bror som betyder särskilt mycket för henne. Sjukhusprästen har hon 
ofta diskuterat religiösa frågor med och en kusin i Skelleftehamn, som 
hon har daglig kontakt med, vill ta med henne på en resa till Rom. 
Kaspera har människor omkring sig som bryr sig om henne. Hon har 
också sin trogna hund Molly, en lugn och trygg greyhound som följer 
henne ut på promender.
 – Livet blir inte alltid som man tänkt sig. 
Jag sjöng mycket när jag var ung, ville 
bli operasångerska. Men jag vägrar bli bitter. 
Det som varit har varit. 

Omvårdnad Gävles Boendestöd ger hjälp och stöd i hemmet till 
personer med psykisk funktionsnedsättning.

Om kvalitet
Våra särskilda kvalitetsteam är en viktig 
resurs för alla våra verksamheter. Teamen 
arbetar med att föra ut nya kunskaper 
och bevaka utvecklingen i omvärlden. När 
arbetsgrupper eller enskilda medarbetare 
vill ha fördjupade kunskaper eller utveck-
ling kan de få stöd och råd av något av 
kvalitetsteamen. 

Våra kvalitetsteam har spetskompetens 
inom områden som:

• Etik och värdegrund
• Fysisk, psykisk och social hälsa
• Anhöriga
• Kultur och nöje
• Kost och livsmiljö
• Demens
• Sinnesstimulering
• Vård i livets slut
• Kvalitet och utveckling
• IT 




