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”Mobilitetsproblemer i et seniorliv” 

Når mobiliteten er en daglig kamp, opstår der forskellige behov for hjælpefunktioner. 

Både min hustru og jeg føler en stærkt forringet mobilitet i dagligdagen, nu da vi for 

længst har rundet de 70 år. 

Det kommer til udtryk, når vi vil bevæge os rundt i vores bolig. Det er ok, at det går 

langsomt, det kan man vænne sig til. Men de afledte smerter og ømme muskler lægger 

en dæmper på ens aktivitetsniveau. 

Ofte vælger man hellere at blive siddende og for min hustrus vedkommende blive lig-

gende. Man higer jo ikke ligefrem efter at føle smerterne, ømheden i kroppen. Det er 

for det meste i knæene og hofterne det "knirker". Så en del af tiden bliver man derfor 

siddende. De eneste oplevelser, der let kan komme på tale, er fjernsynet. Med fjernbe-

tjeningen belejligt indenfor  rækkevidde, skiftes der imellem kanalerne, indtil man fin-

der det kørende program, der er passende interessant, at det får lidt af ens tid. En tid 

der kun er til "låns". 

Vi har begge et indgående kendskab til hinandens interesser og væremåder efter et 

langt ægteskab, der for længst har passeret milepælen guldbrylluppet, det, der forud-

sætter, at man har været gift i 50 år, hertil kommer det "løse", samværet uden 

"kontrakten" årene forinden. I vores tilfælde skal der lægges to år til. 

På den baggrund ved vi også hver i sær, hvornår vi belejligt og uden de særlige 

"alvorlige" problemer, kan afbryde fjernsyns kiggeriet med en kommentar til udsendel-

sen eller til at bringe en tanke på banen om noget helt andet, noget der pludseligt duk-

ker op i ens hoved, og som man føler, kræver den andens opmærksomhed. 

I de fleste tilfælde er det mig, der kan finde på at bryde "TV ensomheden" med en plud-

selig tanke, der må og skal luftes. Er jeg heldig, at kunne konkurrere med TV udsendel-

sen, så bliver der skruet ned for lyden og i hvert fald, når der er reklamer. Jeg har det 

med at få spontane idéer ud af "luften". Det er ligesom tankerne flyver frit og uhindret 

rundt i hovedet på mig også imens jeg er med på en TV kigger. 

Vi får tit nogen gode  snakker om nutidige forhold, men også om "kan du huske da...". 

Og så kan vi godt glemme, at der er en fjernbetjening indenfor rækkevidde, som endnu 

ikke har tændt for fjernsynet. Det er også hyggelige stunder. 

Min hustru går meget op i aktiviteterne omkring fugle fodersøjlen med fuglenødder og 

om foråret, fuglekassen, når et fuglepar har brug for en redekasse. Det kan der gå me-

gen tid med og med jævnlige forklaringer om, hvad fuglene nu har gang i. Fra hendes 

side liggepladsen i stuens sofa, kan hun se ud igennem altandørens rude. Hun overra-

sker mig tit med hendes viden om fuglelivet udenfor på altanen. Det kan være en mus-
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vit, en gråspurv, ja sågar en sort hvid skade, som straks bliver jaget væk, med en vildt 

blafrende armbevægelse. Det plejer at virke. Ellers bliver der kastet en let genstand, en 

prop eller andet mod altandøren, så virker det. 

Det hun overrasker mig med om hendes fugleviden, ud fra de daglige iagttagelser, er, 

når hun detaljeret fortæller om, hvorfor fuglenes aktiviteter udfolder sig på en bestemt 

måde og nogen gange også på forskellige tidspunkter på dagen. Se nu flyver fuglemor 

ud af redekassen med en lille hvid klat i næbbet. Det er ungernes efterladenskaber, som 

ikke må fylde op i reden. En anden gang kan det være noget om, hør, kan du høre un-

gerne kalder på deres mor, men det kan jeg meget sjældent, dertil er mine høreappara-

ter ikke gode nok. Når det er særligt vigtigt for hende, at jeg skal have del i hendes glæ-

de ved pipperiet, kommer hun på højkant og forsigtigt åbner altandøren, mens hun ven-

ter på, at jeg følger efter. Med mit hoved tæt på fuglekassen, der hænger bag altandø-

ren oppe på den hvide væg, holdende vejret for en kort stund, så lykkes det for mig, at 

høre de spæde pippelyde, hvilket jeg behørigt bekræfter overfor hende. Er det ikke 

spændende udtrykker hun med glitrende øjne, stift rettet mod mine. Og jeg nikker tilba-

ge for ikke at forstyrre de pippende unger. Vi går ind i stuen igen og forsigtigt lukker  

altandøren bag os. Nu med en fælles følelse om naturens spændende udfoldelser. 

Snakken fortsætter lidt endnu om det oplevede. Og det uden rigtigt at ænse vores for-

skellige ledsmerter eller ubehag. 

Ind imellem skænker jeg mig en kop frisklavet pulverkaffe. Dem ryger der nogen stykker 

af i løbet af dagen. 

Dagenes hjemlige aktiviteter fra sofaen og køkkenet, medfører en hel del husholdnings-

affald, plastik og tomme glas, hvor der har været forskellige tilberedte grøntsager og 

enkelte flasker. Og behovet for proviantering - dagligvare indkøb, trænger sig også på. 

Så der skal både fjernes affald af forskellig slags og købes ind.  

Det med affaldet har vi for længst aftalt er min hjemmeopgave, faktisk var det noget jeg 

i et  ukontrolleret øjeblik, kom til at foreslå, og sådan blev det.  Den nemme opgave 

med de fyldte sorte affaldsposer, som dels kan stamme fra et arrangement under sofa-

bordet, hvor det store forbrug af servietter i form af stykker fra toiletrullen,  kommer i 

spil, når der skal tørres op på sofabordet, tørres øjne eller næse.  Faktisk holder en toi-

letrulle ikke mere end ca. to dage. 

Eller det er det opsamlede køkkenaffald fra køkkenaktiviteterne. Så skal poserne bare 

hældes ud i affaldsskakten på trappen, godt nok otte trin ned og op, her kommer ge-

lænderet til sin ret begge veje, alt imens knæene gør opmærksom på deres eksistens. 

Når der skal købes ind, bringes en af to muligheder i anvendelse. Det store indkøb med 

alle mulige dagligvarer, rengøringsartikler og ikke mindst de tunge ting - to liters sukker-
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fri sodavand og de tre liters papvin, som der indkøbers et passende antal for en perio-

de, de bliver  bestilt online, nogen gange til levering samme dag. Denne løsning er en 

meget stor hjælp for os begge. Det ville faktisk være en nærmest umulig opgave at fo-

retage på anden måde, end at få det hele leveret lige til døren. For henved et år siden, 

kunne vi selv hente det heleni det nærtliggende supermarked med vores lille bil, hvor 

bagagerummet og bagsædet på ingen tid, blev fyldt godt op. Godt pakket. Ikke en tom-

me overflødigt plads tilbage. 

Men nu kan hustruen ikke længere køre bil på grund af kraftigt hævede ben og smerter 

rundt om i hele kroppen, gigt, ledsmerter, fibromyalgi. Som hun siger, jeg er bange for 

ikke at kunne flytte benene hurtigt nok mellem bilens pedaler. Så det indgår i vores 

mange nye overvejelser om ændret livsførelse. Hvornår vi skal skille os af med bilen, 

som ellers fremstår som ny,  trods omkring 8 år gammel, men med langt under 200.000 

km kørsel, der nu har stået urørt i meget lang tid på parkeringspladsen, .  

De mindre daglige indkøbsbehov, dem forsøger jeg at klare med min tre-hjulet eldrevne 

cykel. Det er som regel problemfrit, så længe indkøbsposerne ikke vejer en hel 

"herregård". Dog skal poserne kunne bæres samlet i venstre hånd, mens højre skal væ-

re fri til at trække mig op ad trapperne ved hjælp af gelænder ribberne. Det er proble-

matisk, når cyklens tunge batteri også skal med op og oplades. 

Inden start på trappen, skal postkassens lige checkes for post. Uanset hvor meget jeg 

har båret op ad trapperne, så er jeg godt brugt. Skænker mig en kop kaffe og slapper af 

efter en samtale om evt. særlige oplevelser fra indkøbsturen. Dog har jeg forinden be-

hørigt vaske mine hænder, efter at have rørt ved gelænderet og andet under  turen. 

Jeg får også lige en opdatering af hustruens mange toiletbesøgs afledte smerte oplevel-

ser, som resultat af den vanddrivende medicin og  toiletbesøgene . 

Fra tidligere at have en godt fyldt aftale kalender, nogen gange flere aftaler samme dag, 

til nu om dage en til to ugentlige aftaler. Så går min tid mere på hjemmefronten. Nogen 

gange noget husligt. Selvom det ikke er min stærke side, men for det meste foran min 

computer og ind imellem TV eller udvikling af tankerne til nye projekter. 

Hvorimod min hustru, efter gentagne besøg i sundhedsvæsnet, så går dagene for det 

meste liggende. 

Det er på tide, at vi ”stopper op” og revurderer resten af vores liv, hvor minimal mobili-

tet er det mest begrænsende for vores livs udfoldelse. Vi kommer ikke længere i byen 

sammen eller får gæster udover vores datter. Vi må indstille os på at optimere dagligda-

gen og vores bolig, så den bliver mere tålelig for os begge. 


