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Skandalen i äldrevården. Caremas personal tvingas väga de äldres kissblöjor

Kissblöjorna
vägs – för att
spara pengar

”Mamma
fick ingen
ny blöja”
Ethel Lundkvists mamma dog
efter fem veckor på Koppar
gården. Personalen bytte nästan
aldrig blöjor på modern – trots
att hon ofta kissade på sig.

Josefine Hökerberg
josefine.hokerberg@dn.se

Anställda på Caremas äldreboenden har fått
order om att väga pensionärernas använda
blöjor.
Syftet är enligt personalen att utnyttja
blöjans ”fulla kapacitet” – och minska antalet
byten.
– Om tant Greta inte har kissat tillräckligt
mycket får vi inte byta blöja, säger en anställd.
Josefine Hökerberg
josefine.hokerberg@dn.se

○○I regeringens proposition ”Värdigt liv i äldreomsorgen” från 2009
listas kriterier för en nationell garanti av äldreomsorgen. Högt upp
hamnar punkten ”äldre ska inte
behöva vänta på att en blöja byts”.
Men det gäller inte på företaget
Carema Care.
I ett nytt projekt tvingas de anställda på Carema väga pensionärernas
använda blöjor för att minska förbrukningen och därigenom spara
pengar, uppger DN:s källor inom
organisationen. Ingen av de personer som DN talat med vill framträda
med namn av rädsla för repressalier från arbetsgivaren.
Projektet har pågått sedan i somras och tanken är, enligt källorna,
att systemet ska införas på samtliga
Caremaboenden.
– Vi får inte byta en blöja förrän
den nått sin fulla kapacitet. Syftet är

rätt och slätt att hålla nere förbrukningen och spara pengar, säger en
person i företaget.
Konsekvensen blir att äldre tvingas sitta i nedkissade blöjor i flera
timmar.
– Man utelämnar det etiska perspektivet helt. Bara insikten om
att man har kissat på sig kan vara
tillräcklig för att en boende ska
må dåligt och vilja byta. Vi tvingas
ifrågasätta de boendes önskemål
och tänka: har Gösta verkligen kissat hela blöjan full? Kanske måste
Gösta vänta, säger en i personalen.
Enligt Caremas  informationschef
Elisabeth Frostell handlar projektet om att prova ut rätt inkontinensskydd till de boende.
– I samarbete med uroterapeuter
mäts mängd och frekvens under
en viss period för att ta reda på om
man ska använda blöja, blöjbyxa eller inlägg. Det är inte så att de boende får gå omkring med blöta blöjor,
säger Frostell till DN.
– Utprovningen görs för att kun-

○○– De sa att hon skulle kissa lite
mera. Mammas rumpa var alldeles
röd och sårig av all fukt.
Ethels mamma kom till Caremas
Koppargården i mitten av februari
förra året. Ganska snart märkte Ethel och hennes syster att saker inte
stod rätt till.
Varje dag ringde mamman och
storgrät över att personalen inte
ville byta blöjan hon kissat i.
– Hon fick ingen ny blöja. De sa
bara att hon skulle kissa lite mera.

den ska ha det så bra som möjligt.
Men källor inom organisationen
berättar för DN att det går till på
följande sätt: Vårdpersonalen får
ansvar för att kartlägga en boendes
urinering. Under kartläggningsperioden väger personalen den boendes använda blöja med jämna
mellanrum, för att få ett hum om
hur många timmar det dröjer innan
blöjan nått sin fulla kapacitet och
börjat läcka. Med hjälp av kartläggningen väljer man vilken typ av blöja som minimerar antalet blöjbyten
för pensionären.
– Tunna droppskydd för folk som
går och skvätter blir till exempel väldigt dyrt eftersom de måste bytas
hela tiden. Då är det bättre att sätta
på personen en blöja som kan fånga
upp en större mängd urin. På det sättet sparar företaget pengar, men den
äldre får sitta i en nedkissad blöja.
Personalen ska med hjälp av kartläggningen lära sig när den enskilda
pensionärens blöja är ”full” och behöver bytas, för att minimera antalet ”onödiga” blöjbyten.
– Vad är onödiga blöjbyten för
typ av uttryck? Säg någon som vill
gå runt med kiss i blöjan? säger en i
vårdpersonalen.

Ethel och systern sade till personalen på skarpen, som lovade att byta.
– Men när vi kom på besök satt
mamma ändå i samma blöta blöja.
Det hände flera gånger. Mamma var
i chock.
Ethel och systern började åka dit
med egna blöjor och byta på mamman flera gånger om dagen. Efter
fem veckor avled hon.
– Det var hemskt. Vi kände oss
som bovar som hade placerat mamma där.

Bakgrund. DN:s granskning av äldrevården

De anställda vid flera av Caremas
äldreboenden är i uppror.
– Det är hemskt för de äldre men
också för oss som måste tillbringa
hela morgnarna med att väga pensionärernas använda blöjor. Det är
inte värdigt.

Ethels mamma dog efter 5 veckor på Koppargården
Ethel Lundkvists mamma hann tillbringa fem veckor på Koppargården
innan hon avled. Personalen bytte sällan hennes blöjor trots att mamman var inkontinent och ofta kissade på sig.
Ethel och hennes syster försökte säga åt personalen på Koppargården på
skarpen om att mammans blöjor behövde bytas, men utan resultat.
”Mamma fick vinterkräksjukan. Hon fick diarréer och hade legat flera
timmar i sin avföring”, skriver Ethel i ett brev till Koppargården som DN
fått ta del av.

Fakta. Riksdagen kallar till utfrågning om äldrevård
Riksdagen kallar nu, efter DN
Stockholms artiklar, till en offentlig
utfrågning om bristerna i äldre
omsorgen.
”Det handlar om stora risk
kapitalbolag som sätter kortsiktig

ekonomisk vinst framför de äldres
mest grundläggande behov”, skriver
Miljöpartiet, som ligger bakom
initiativet med stöd från Social
demokraterna och Vänsterpartiet, i
ett pressmeddelande.

Socialutskottet kommer att kalla
bland andra Socialstyrelsen, SKL
(Sveriges Kommuner och landsting),
Vårdföretagarna, fackförbund,
företrädare för forskning och pen
sionärsförbund.

”Det här är helt klart
Carema Care är först i Sverige
med att införa Pampett – en
sensor som larmar när blöjan
ska bytas. Men DN:s granskning
visar att larmet kan regleras
– och användas för att minska
personal och spara in på blöjor.

•AM

○○Samarbetet presenterades som
en positiv nyhet i höstas. När blöjan
är våt tänds en lampa utanför rummet.
– De boende får en mer ostörd

nattsömn. Tidigare bytte personalen blöjor tre gånger per natt, sade
verksamhetschefen för Caremas
äldreboende i Sydsvenskan och
TV 4 Nyheterna den 13 oktober.
Vad som däremot inte framkom
i rapporteringen är att personalen
själv kan bestämma när lampan ska
lysa och blöjan bytas.
När DN mejlar företaget Pampett
och utger sig för att vara en intresserad sjuksköterska kommer

ett sätt att skära ned på personal”
svaret: ”Beroende på var i blöjan
sensorn sätts kan man välja hur tidigt man vill ha en signal att det är
dags att byta. Normalt för äldre/demensvård är att sensorn appliceras
så att man får en signal när blöjan
nått den kapacitet man vill och sedan byter man blöja. Om man har
en vårdnadstagare som är mycket
känslig för fukt kan man applicera
sensorn så att den ger signal väldigt
fort.”
Personal inom Carema säger till

Stockholmstipset.
Ni tipsar – vi granskar
Denna nyhet är ett resultat
av stockholmstipset.
Tipsa du också:
dn.se/stockholmstipset
Telefon: 08-738 10 00
SMS och MMS: 72444
E-post: stockholmstipset@dn.se
Twitter: #stockholmstipset

DN att det här bara är ett nytt sätt
för företaget att spara in på blöjor
och personal och låta äldre ligga i
nedkissade blöjor.
– Vad menas med ”mycket känslig
för fukt”? Jag har aldrig mött en
pensionär som vill gå omkring i en
blöja de har kissat i. På företagets
svar låter det som om blöjan ska
vara riktigt jävla blöt innan larmet
går på, säger en Caremaanställd.
– Det här är helt klart ett sätt att

skära ned på personal och spara in
på blöjor.
Att det är en besparingsåtgärd
medger också verksamhetschefen:
– Vi ser en stor kundnytta, men
även en besparingspotential i Pampetts system, säger Andriette Westlund, verksamhetschef på Carema
Fäladshöjden i Lund, i ett pressmeddelande.

Josefine Hökerberg

josefine.hokerberg@dn.se

12 oktober: DN Stockholm avslöjar
att Caremas ledning försökte tysta
familjen till en patient som dog av
vanvård. Politiker kräver svar.
18 oktober: DN avslöjar att
den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan i Hässelby–
Vällingby larmade om problemen på Koppargården två
gånger, men rapporten stoppades av stadsdelsförvaltningen.
20 oktober: DN avslöjar att Vårdförbundet överväger rättsliga
åtgärder efter att stadsdelsförvaltningen stoppat en kritisk
rapport om Koppargården två
gånger.
26 oktober: Politikerna i
Hässelby–Vällingby uppmanar
kommunstyrelsen att säga upp
Caremas avtal med Koppargården. De litar inte längre på
bolaget.
2 november: DN avslöjar stora
brister på Caremas äldreboende
Tallbohov i Järfälla. Medarbetare
berättar om brist på alltifrån tvål
till personal, och hur ledningen
skällt ut den som vågat klaga.
Under flera månader har en pensionär fått sova på golvet.
6 november: I SVT:s ”Dokument
inifrån” framgår att mellanchefer inom Carema tilldelats
bonusar och aktieoptioner när
verksamheten gått med vinst.
•AM

