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Ulla Assarsson skrev en bok om hur 
det är att leva som nära anhörig till 
en person med Alzheimer – i det här 
fallet hennes man Sven.

När demensboendet Tallnoret i Ljus-
dal satsade på miljön kring måltider-
na, så gick de boende upp i vikt och 
fi ck ökad livskvalitet.

Röda sjalar med mönsterstickade 
hjärtan värmer både kropp och själ i 
Hässleholm.
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”Glömskans spår”
En bok om min tid som anhörig till min demenssjuka 

pappa. Priset är 150 kr och jag skänker 25 kr för varje 

såld bok till Demensförbundets Utvecklingsfond, en 

fond för att förbättra livssituationen för demenssjuka 

och deras anhöriga. Läs mer på min bokblogg 

www.vingpenna.blogspot.se

Mari Larsson

Hans Lindau i Mönsterås vill starta 
samtalsgrupp – men ännu har ingen 
nappat.
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I   förra numret skrev jag att det var 
dags för våra politiker att börja vässa 
på sina vallöften inför 2018. Antalet 
demenssjuka kommer inom 15 år att 
vara närmare 270 000. Alltså nästan 

en fördubbling av dagens 160 000. Eftersom 
vi lever längre kommer fl er äldre att även 
drabbas av andra åldersrelaterade sjukdo-
mar som kräver vård och särskilda boenden. 
Visserligen har många innovativa företag 
inom datateknik lovat robotar som ska 
kunna ta hand om oss när vi blir gamla och 
sjuka. Statens medicinskt-etiska råd ser till 
exempel mycket positivt på framtiden för 
robotar inom vården. I en rapport skriver 
rådet att det fi nns uppenbara fördelar med 
robotar – de kan till exempel göra vården 
eff ektivare och minska arbetsskadorna.

Svårt behålla personal
Vi som är lite mer skeptiskt lagda kanske har 
något svårare att delta i robotkörens fräls-
ningssånger, särskilt när det gäller demens-
sjuka som fortfarande behöver en människa 
vid sin sida. Jag är absolut inte teknikfi entlig 
och robotar kan säkert fi nna en plats i vår-
den. Men innan armén av dessa teknikens 
under skickas ut och löser problemen, så 
måste vi förhålla oss till hur det ser ut inom 
äldreomsorgen idag – och förmodligen inom 
de närmaste decennierna. I en rapport från 
Institutionen för socialt arbete på Socialhög-
skolan slår man fast att äldreomsorgen är 
en viktig arbetsmarknad, som utgörs av en 
majoritet av kvinnor, och är en betydande 
resurs för äldre personer och deras anhöriga. 
Men personalförsörjningen är problematisk, 
det är svårt att behålla personal på grund 
av resursåtstramningar som ger negativa 
arbetsförhållanden. Goda arbetsförhållan-
den är en förutsättning för att uppnå ökad 
kvalitet på den vård och omsorg som äldre 
personer beviljas.

Omfattande problem
Enkäter som presenteras i rapporten visar 
att andelen som allvarligt funderat på att 
lämna arbetet i äldreomsorgen har ökat 

markant mellan 2005 och 2015. För de som 
arbetar på äldreboenden är siff ran 50 pro-
cent. Att hälften av personalen inte önskar 
vara kvar är ett omfattande problem. Orsa-
kerna till att man vill sluta i yrket har, enligt 
rapporten, att göra med försämrade arbets-
villkor, fysisk och psykisk arbetsbelastning, 
ohälsa och sämre utvecklingsmöjligheter. 
I slutänden får detta negativa konsekven-
ser för äldre personers omsorg – en värdig 
omsorg kräver värdiga arbetsvillkor. Vilka 
strategier krävs för att utbilda, rekrytera och 
behålla personal i äldreomsorgen? Intres-
santa jämförelser görs med övriga nordiska 
länder, som verkar klara situationen betyd-
ligt bättre. Rapporten borde bli obligatorisk 
läsning för alla politiker som ställer upp i 
valet 2018.   

Det ska vara lätt att handla
Sist men inte minst, vill jag slå ett slag för 
projektet ”Det ska vara lätt att handla”. Myn-
digheten för delaktighet har tillsammans 
med bland andra Demensförbundet och 
Svenskt Demenscentrum tagit fram ett kun-
skapsmaterial till dagligvaruhandeln. Syftet 
är att öka kunskapen bland butikspersonalen 
om demenssjukdomar, och hur de kan un-
derlätta för personer med demenssjukdom 
när de handlar. Tillsammans med ett antal 
butiker och lokala föreningar runt om i lan-
det börjar vi nu detta arbete med målet att 
bidra till ett demensvänligare samhälle. Vem 
vet, snart ses vi kanske i en butik nära dig?

Mycket läsning
I det här numret av Demensforum kan 
du bland annat läsa en intervju med Ulla 
Assarsson som skrivit boken Ett långsamt 
farväl, ny förening i Sölvesborg, insändarno-
vellen Mamma till sin pappa, och hur rätt 
serverad mat påverkar vikt och livskvalitet.

Ha en riktigt fi n sommar så hörs vi igen i 
september med ett nytt nummer av 
Demensforum.  n

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Pär Rahmström
Ordförande, Demensförbundet. 

september med ett nytt nummer av 
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Ett långsamt farväl 
– om en relation i nöd och lust
Jag läste en bok om demens under 
julen. En anhörig som beskrev hur 
hennes man sakta men säkert gick 
in i sin demenssjukdom och blev 
allt sämre. Boken heter ”Ett lång-
samt farväl”. En tung berättelse, 
utan hopp och utan förskönande 
omskrivningar. Ulla Assarsson 
heter författaren. Jag stämde träff 
med henne en kall vårdag för en 
intervju.

Ulla Assarsson berättar att hen-
nes man Sven numera bor på ett 
demensboende i Åkersberga, och 
har till slut accepterat att det är 

hans hem. Men det har varit en lång resa med 
mycket sorg och smärta för alla i familjen.

– Sven känner fortfarande igen mig när jag 
kommer och hälsar på, men kan inte längre 
tala sammanhängande. Det är här och nu som 
gäller, och barnbarnen som han alltid varit 
förtjust i känner han möjligen igen, men det 
är svårt att veta.

Sven har bott på demensboendet i fyra år. 
Sju år innan han flyttade dit fick han sin Alz-
heimerdiagnos. Elva år med demenssjukdom, 
förmodligen längre än så.

– Ja det har verkligen varit ett långt farväl, 
säger Ulla Assarsson. Dessutom, när jag tän-
ker tillbaka, så förstår jag att Svens demens-
sjukdom startade långt innan han fick sin 
diagnos.

Hur märkte du det?
– Sven blev personlighetsförändrad, väldigt 
negativ, deprimerad och irriterad, framförallt 
i sitt arbete.  

Ulla Assarsson har rest mycket som le-
darskapskonsult. Hon berättar om hur Sven 
bland annat glömde när hon sagt att hon 
skulle komma hem efter en resa, vilket skapa-
de irritation.

– Små vardagliga saker smög sig på hela 
tiden. I början var det mest glömska. Var 

fanns mobilen? Var låg nycklarna? Men att 
det skulle röra sig om Alzheimer är ju ingen-
ting man vill ta in. Jag försökte istället hitta 
olika naturliga orsaker till de förändringar 
som blev mer och mer påtagliga. Men det var 
ju fortfarande bara mindre saker som kanske 
kunde förklaras av stress eller nedstämdhet.

I din bok skriver du att en av svårigheterna 
som anhörig är att man är ensam om sina 
tankar.
– Ja jag kände mig oerhört ensam, med Sven 
gick det inte att prata om de här sakerna, då 
blev han bara irriterad, och barnen vill man 
ju inte heller oroa – så vem skulle jag prata 
med? Och vad skulle jag säga? Det var ju bara 
jag som såg och upplevde förändringen hos 
Sven.

Problemet att vara ensam med sina tankar 
växte sig allt större, berättar Ulla. Inte ens när 
demenssjukdomen Alzheimer var ett faktum, 
kunde hon tala med Sven om det. Diagno-
sen föregicks av flera besök hos oförstående 
läkare (”ja vem är inte glömsk”). Till slut, 
efter mycket motstånd från Sven, gjordes en 
demensutredning. Ulla skriver i sin bok att 
Sven aldrig tog in att han var sjuk. Det stora 
problemet för honom var att han förlorade 
körkortet. Det var något han inte förstod eller 
ville acceptera.

– När vi inte kunde prata om det som 
hänt så blev jag istället ”medberoende”, och 
hjälpte Sven att dölja att något var fel. Hans 
överlevnadstaktik var att förneka och därmed 
blev han bra på att spela ”frisk” när vi var 
tillsammans med andra, till exempel barn och 
barnbarn.

De första åren efter diagnosen kunde ni 
trots allt ha ett ganska bra liv skriver du.
– Ja det fungerade. Vi reste en hel del, ofta 
tillsammans med goda vänner. Men att det 
fungerade berodde mycket på att jag fanns 
där hela tiden, stöttade och förklarade.

Du skriver att det är stor skillnad på att 
leva i en relation med en person som har 
demenssjukdom – i jämförelse med att 
vara anhörig eller vän utanför hemmet.
– Det är inte så att jag negligerar exempelvis 
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barns bekymmer när en förälder drabbas av 
demens. Vi hade själva upplevt det med Svens 
mamma. Men om barnen är vuxna och inte 
längre bor hemma så är det ändå maken eller 
makan till den som är sjuk som lever med 
sjukdomen dygnet runt, och det är inte lätt. 
Dagarna ska planeras, man ska vara diploma-
tisk, parera så att det inte uppstår konflikter, 
hålla sin egen oro tillbaka och ta emot mycket 
ilska och svara på samma frågor om och om 
igen för att den demenssjuke hela tiden glöm-
mer. Många gånger gick jag in i ett annat rum 
och skrek ut min egen frustration i ett tyst 
skrik. Ja man kan faktiskt skrika så det inte 
hörs. Man är ständigt påpassad och uppkopp-
lad och har inget eget utrymme.

Det verkar som den äktenskapliga rela-
tionen blir ett av de stora problemen vid 
demenssjukdom?
– Ja det är i alla fall min erfarenhet så länge 
Sven bodde hemma. Hur ska den ena parten i 
ett 40-årigt äktenskap plötsligt kunna föränd-
ra sig totalt för att tillgodose sin sjuke part-
ners behov? Den demenssjuke blir på många 

sätt en helt annan person som gör konstiga 
saker och far ut med anklagelser. Det nötte 
naturligtvis på kärleken i vårt äktenskap, och 
frågorna kom: Är jag Svens hustru eller är jag 
hans vårdare? 

Hustru eller vårdare? Här tar du upp något 
som verkar vara tabu i demenssamman-
hang, nämligen hur hanterar man intimitet 
och sexualitet?
– Jag ville diskutera den här frågan på en de-
mensutbildning som jag deltog i, men möttes 
av tystnad. Det var ingenting man ville prata 
om. Jag tänkte att fler måste väl fundera på 
det här, eller var det bara jag? För Sven hade 
sexualiteten en given plats, vi var ju man och 
hustru. Så var det inte för mig. Sven var på 
många sätt personlighetsförändrad, och jag 
kände en oerhörd frustration över den intimi-
tet som Sven såg som naturlig.

Hur hanterade du det?
– Jag försökte helt enkelt distansera mig 
på olika sätt, men måste ibland ändå vara 
med, och då gällde det att bita ihop. Många 

Det blev ett möte med många färger när fotografen Rosie Alm träffade Ulla Assarsson i Kungsträdgården i 
Stockholm, just när de japanska körsbärsträden blommade. Boken Ett långsamt farväl har utkommit på 
Idus förlag, den kan även beställas från Demensförbundet.
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gånger hade jag dåligt samvete för mitt 
agerande. I den anhöriggrupp som jag så 
småningom gick med i togs frågan i alla 
fall upp, och då förstod jag att jag var långt 
ifrån ensam om de här problemen. Sexualitet 
och intimitet hör ju även ihop med intellek-
tuell samhörighet, men om det intellektuella 
utbytet helt försvinner – ja då blir det svårt 
att behålla attraktionen. 

Sven ville inte ha någon hjälp utifrån 
skriver du, hur löste ni det när han blev 
sämre?
– Jag slutade helt enkelt att jobba för att ta 
hand om Sven och kunna ta vara på den tid vi 
hade tillsammans innan de blev för sent. Jag 
skulle klara det här, det var inte tal om annat. 
Tiden gick och Sven försämrades. För Ulla 
blev vardagen allt svårare att klara av på egen 
hand. Vändningen kom när Sven drabbades 
av två hjärnblödningar tätt efter varandra. 
Han återhämtade sig relativt snabbt, men då 
var det ändå dags att ta emot avlastning.  

– Jag bara grät på sjukhuset när Sven låg 
inlagd. Det var som en propp gick ur. Så bör-
jade vi få avlastning på olika sätt, men alltid 
under stora protester från Svens sida. Vi 
klarade ju oss så bra själva. Det blev i alla fall 
dagverksamhet ett par gånger i veckan, som 
utökades succesivt. Vi bodde i en villa i Täby, 
Sven som alltid skött det praktiska klarade 
inte längre att sköta de enklaste saker och det 
blev konflikt med grannarna. Så småningom 
sålde vi villan och flyttade till en lägenhet i 
Åkersberga.

I januari 2013 fick Sven Assarsson plats på 
ett demensboende. Ulla skriver i sin bok att 
det var ett oerhört svårt steg. Svårt att berätta 
för Sven, svårt att genomföra.

– Mitt dåliga samvete gjorde sig påmint 
hela tiden. Gjorde jag rätt, var han verkligen 
så dålig att han måste flytta? Det var nog det 
värsta jag varit med om. När han väl flyttat 
och jag kom och hälsade på så tittade han 
bara på mig och sa ”svikare – varför måste 
jag bo här, jag vill ha dödshjälp”. Sedan när vi 

gick 
ut ur 
hans rum 
och träffade 
personalen så var han 
jättetrevlig och förekommande, alla tyckte att 
han var så mysig. Då tänkte jag att persona-
len måste undra om det var rätt att han flyttat 
hemifrån. Men de förstod precis hur det låg 
till och det kändes skönt.

Här kommer vi in på det där med att 
”spela frisk”, som vi pratade om i början. 
Det var ju något som du ofta upplevde när 
Sven bodde hemma och när ni till exem-
pel träffade barn, barnbarn och vänner.
– Ja han var väldigt bra på att skärpa sig när 
vi träffade andra. Då var det svårt att förstå 
att han var så sjuk som han var. Och när vi 
blev ensamma efter en sådan träff så var han 
alldeles slut, det tog jättemycket på krafter-
na. Idag är Sven 72 år och är långt inne i sin 
demenssjukdom. 

Hur har han det?
– Det känns som han har det bra där han 
nu bor – med personal som tar väl hand om 
honom. Allt har lugnat ner sig. Han frågar 
inte längre efter mig, men blir glad när jag 
kommer.

Hur har du det själv? 
– Jag överger inte Sven, jag hälsar på honom 
ett par gånger i veckan. Men jag har flyttat till 
en mindre lägenhet och känner att jag håller 
på att gå vidare, och det känns skönt. Till slut 
måste man släppa taget och hitta sig själv 
igen. n
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I Sverige finns omkring 160 000 personer med 
demenssjukdom. Många av dessa bor hemma 
och trenden är att tiden innan man flyttar till 
ett boende blir allt längre. Detta betyder i sin 
tur att vi allt oftare möter personer med en 
demenssjukdom ute i samhället. Att skapa ett 
mer demensvänligt samhälle har därför aldrig 
varit viktigare än nu.

Som ett steg i detta arbete, har Svenskt Demenscentrum 
nu lanserat ett nytt avgiftsfritt kunskapsstöd om demens 
för poliser och ordningsvakter. Tanken är att polis och 
väktare genom en webbaserad utbildning ska få grund-
läggande kunskap om demenssjukdom, vilka tecken som 
kan tyda på demens, och hur man bäst bemöter en person 
med demenssjukdom. 

Syns inte utanpå
Lanseringen skedde den 17 mars i Kulturhuset i Stock-
holm. Ett 70-tal personer från bland annat polis, väkta-
re och säkerhetsföretag deltog – och naturligtvis även 
Demensförbundet där ordförande Pär Rahmström under 
paneldebatten beskrev de problem och utmaningar en po-
lis eller väktare kan stå inför i mötet med en person med 
demenssjukdom. Eftersom sjukdomen oftast inte syns 
utanpå, kan tecknen ibland vara svåra att tolka. Att till 

UTBILDNING I DEMENS FÖR 
POLIS OCH VÄKTARE

exempel gå genom kassan 
utan att betala behöver nöd-
vändigtvis inte vara snatteri, 
och det krävs kunskap för att kunna avgöra om 
det kan handla om en demenssjukdom.

Öppen med Alzheimer
Pelle Holmberg, en av landets främsta svampexperter, 
var en av deltagarna på scenen. Pelle är 68 år och fick sin 
Alzheimerdiagnos för lite drygt ett år sedan. Tillsam-
mans med Lotta Olofsson från Demensförbundet beskrev 
Pelle hur sjukdomen påverkar honom och att han valt att 
vara öppen med sin Alzheimer, för att på så sätt bidra 
till att den skam som ibland förknippas med demens ska 
försvinna.

Öka kunskapen
Den nya webbutbildningen tar cirka 30 minuter. Förhopp-
ningen är nu att varenda polis och väktare i landet får 
tillfälle att genomgå den, och att utbildningen inkluderas 
i polis- och väktarutbildningarna framöver. Allt för att 
öka kunskap och förståelse hos de yrkesgrupper som i sitt 
dagliga arbete med stor sannolikhet kommer att behöva 
den. 

Läs mer på Svenskt Demenscentrums hemsida där du 
även hittar en direktlänk till webbutbildningen samt kan 
beställa informationsskriften. n

Pelle Holmberg, här tillsammans med Lotta Olofsson från Demensförbundet, berättade om hur 
viktigt det är att sprida kunskap om demenssjukdomar, och hur alla kan bidra till ett mer 
demensvänligt samhälle.

TEXT: ANNI REIMERS FOTO: YANAN LI/SVENSKT DEMENSCENTRUM
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I februari i år var det premiär för Sundsvalls Demenscen-
trum som bemannas av ett kompetent team med olika 
professioner inom demensområdet. De svarar på frågor, 
ger råd, och förmedlar kontakt med olika instanser som 
behöver kopplas in för att den som är demenssjuk ska 
kunna klara sitt dagliga liv.

Göra resan lättare
– Sundsvall har tagit ställning för att vara en demens-
vänlig kommun, säger Malin Larsson, socialnämndens 
ordförande. Demens påverkar många människors vardag, 
och sjukdomen innebär ofta stora förändringar i livs-
situationen som kan kännas svåra. Genom att satsa på 
ett demenscentrum som kan ge råd och stöd till både de 
drabbade och deras anhöriga hoppas vi kunna göra den 
resan lite lättare. 

Bredd och kompetens
Carina Sjölander är demensutvecklare och samordnare 
på Sundsvalls Demenscentrum:

– Vi har även tidigare haft bredd och kompetens i 
demensvården här i Sundsvall. Men det har varit utspritt 
och utan någon direkt samordning. Genom Demenscen-
trum så kan vi samverka på ett helt nytt sätt och samla 
kompetensen under ett tak. Vi är spindeln i nätet och den 
som ringer till oss kan räkna med att få rätt hjälp. 

Sundsvalls Demenscentrum samverkar med olika 
aktörer, som landstinget, biståndshandläggare, hemtjänst 
och olika boenden. Även handledning och utbildning av 
personal inom demensvården ingår i uppgiften.

– Tillgänglighet är ett av nyckelorden, menar Carina 
Sjölander. Och vi släpper inte den som ringer. Till att bör-
ja med är det kanske bara information eller ett anhörig-
samtal man är ute efter, men vi följer upp efter en tid för 
att höra hur det står till, om det behövs mer råd och hjälp. 

Personal som avlastar
Demenscentrum har ett brett arbetsområde och kan hjälpa 
till i alla upptänkliga situationer som uppstår när en per-
son är demenssjuk. 

Alla demensfrågor 
under en hatt i 
Sundsvall

Den som får en demensdiagnos och de när-
mast anhöriga hamnar ofta i ovisshet om 
vem man ska tala med, vilken hjälp som 
finns, och vilka stödinsatser kommunen kan 
erbjuda. I Sundsvall ringer man ett nummer 
för att få hjälp och svar på sina frågor. 

– Det kan till exempel vara så att en anhörig behöver 
egen tid, då kan vi förmedla kontakt till Anhörigcenter 
som har personal som kommer hem och avlastar. 

Hur har responsen varit hittills?
– Vi har inte gjort så stora insatser när det gäller mark-
nadsföring än, men vi har till exempel synts på kom-
munens Facebook-sida. Och där har man aldrig haft så 
många följare tidigare, vilket säger en del om intresset 
och behovet. Det är många som ringer och är väldigt 
nöjda med att det finns kompetenta personer som svarar, 
hjälper till och kan lotsa vidare, säger Carina Sjölander. 

Har ni något samarbete med demensföreningen i 
Sundsvall?

– Vi har kontakt och möten inbokade för att bygga ett 
samarbete, säger Carina Sjölander.

”Ett bra steg på vägen till en 
demensvänlig kommun”
Jan Danielsson är ordförande i 
Sundsvalls demensförening med 144 
medlemmar. Han tycker att det är ett 
bra steg av kommunen att starta ett 
demenscentrum som kan ge stöd och 
svara på frågor. 

– Nu finns kunskapen samlad på ett ställe och det för-
enklar för alla som behöver hjälp i demenssammanhang, 
säger Jan Danielsson. 

Den 20 april har föreningen medlemsmöte då bland 
annat socialchefen i kommunen kommer på besök.

– Här ska vi dessutom ta hjälp av Carina Sjölander på 
Sundsvalls Demenscentrum så att vi får ett konstruktivt 
möte med många bra frågor, säger Jan Danielsson, som 
hoppas på stor anslutning. n

TEXT: ANDERS POST

Heléne – demensspecialiserad undersköterska (stående vänster), 
Lotta – Silviasyster (stående höger), Bettina – undersköterska och 
finsk kontaktperson (sittande vänster), Carina – demensvårdsut-
vecklare och samordnare (sittande i mitten), Karin – Silviasjuk-
sköterska (sittande höger).
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Vi fi ck ett mail från en av våra medlemmar, Lotta Damstedt. 
Hon berättar hur Demensforum hjälpt henne att få per-
spektiv och sammanhang i hur det kan vara som anhörig 
till en närstående som blivit demenssjuk. 
Här är hennes novell, skriven ur ett eget perspektiv.

Hon ryckte till och tyckte att 
sängen vridit sig ett halvt 
varv, eller var det rummet? 

Desorienterad såg hon sig runt i 
mörkret och undrade varifrån musi-
ken kom, tills hon förstod att det var 
från mobilen i hallen. 

– Du får ta det, det är han igen, sa 
hennes man och puff ade försiktigt 
på henne. Det var kallt på sovrums-
golvet när hon trevade runt med föt-
terna utan att hitta toffl  orna. Pulsen 
gick upp och hon kände stresspåsla-
get som en stöt genom kroppen när 
hon jäktade för att barnen inte skulle 
hinna vakna av signalen. Mobilen 
lyste och ringde på det lilla bordet 
där den låg på laddning. Innan hon 
nådde fram hann hon tänka: Det 
kanske är Södersjukhuset, pappa har 
ramlat och skadat sig eller fått en 
hjärnblödning, vilket nummer är det 
nu igen till taxi? Packade jag Moas 
idrottskläder? Kommer jag hinna till 
morgonmötet? Och var är plånbo-
ken? Hon drog ett djupt andetag.

– Det är Åsa, hallå? 
– Hej det är Gusten! Vad bra att du 

svarade tillslut, jag fattar ingenting, 
var är solen?

Åsa slog armarna omkring sig 
för att hålla värmen och förklarade 
lättad för sin pappa att klockan var 
två på natten och inte på eftermid-
dagen. Han skrattade till lite generat 
och erkände att han råkat vända på 
dygnet, men det är ju så lätt hänt i 
vintermörkret. ”Och i sommarljuset” 
tänkte Åsa medan hon satte på sig en 
kofta. Sedan slog Gusten plötsligt om 
till ett lidande tonfall, 

– Jag blöder så fruktansvärt, jag 
behöver nog sjukhusvård, jag tycker 
inte om det alls men det får nog bli 
så! Aha, den pappan kände hon igen, 

Mamma 
till sin pappa

TEXT OCH FOTO: LOTTA DAMSTEDT

INSÄN
T
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drama-queen-pappan, en värme 
började sprida sig i kroppen och hon 
kände att hon log när hon svarade. 

– Var blöder du då?
– Det är näsblod, fruktansvärda 

kaskader, har aldrig varit med om 
något sådant här förut, det är blod 
ÖVERALLT! Har du någonsin hört 
talas om något liknande, är det far-
ligt tror du? Åsa blinkade hårt för att 
skärpa till sig. 

– Nej jag vet inte riktigt hur det 
är med näsblod, slemhinnorna blir 
ju skörare med åldern så det är väl 
lättare att råka ut för det ju äldre 
man blir. Men jag tycker nog du låter 
rätt pigg nu, har det slutat blöda? 
Hon bet sig i kinden för att inte börja 
fnittra när han erkände att det var 
lite lite bättre, nu för tillfället, blod-
fl ödet hade avtagit, men all bomull 
som huset kunnat uppbringa hade 
tagit slut. 

– Pappa, nu är klockan halv tre på 
natten, jag måste sova några timmar 
innan jag ska upp igen. Naturligtvis 
skulle hon få gå och lägga sig igen 
och medan Gusten bad tusen gånger 
om ursäkt blev hans röst allt mindre 
och tunnare, tillslut pep han osäkert: 

– Är vi inte kompisar längre? 
Allt hennes försvar föll, hon blev 

mamma till sin pappa och ville ta 
hans tunna rynkiga hand och aldrig 
släppa den. Hon tänkte på hur han 
irrade runt i huset och ville åka över 
till honom, nu direkt, tvätta av hans 
bleka kinder med en varm och mjuk 
tvättlapp, stoppa ren fetvadd i hans 
näsa och bädda ner honom med en 
varmvattenfl aska vid de kalla fötter-
na. Hon försäkrade honom om och 
om igen att de var riktiga kompisar, 
och innan hon avlutat samtalet hade 
hon, trots att hon lovat sig själv att 

inte göra det, lovat att komma förbi 
efter jobbet nästa dag.

När hon kom till honom nästa 
eftermiddag såg han kallt på henne 
och undrade vad det var hon ville 
den här gången, varför skulle hon 
springa hos honom jämt? Hade hon 
inte en egen familj? Hon bet ihop och 
försökte stänga av sig medan hon 
förklarade att han ringt henne natten 
innan och velat ha hennes hjälp. Han 
såg förbryllat på henne,  

– Och VAD skulle du kunna hjälpa 
mig med? Jag klarar mig faktiskt bra 
på egen hand. Men du kan ju komma 
in i värmen en stund, nu när du ändå 
är här. 

De gick in och satte sig vid köks-
bordet, Åsa tittade ner i köksduken 
och djupandades för att behålla 
fattningen. Hon frös och föreslog 
att de skulle ta en kopp te. I kylskå-
pet upptäckte hon att han inte hade 
ätit något på fl era dagar och att ett 
glasspaket hade legat på en hylla och 
smält samtidigt som osten hamnat 
i frysfacket. Det kändes skönt att ta 
itu med något praktiskt, medan hon 
stökade runt och rengjorde kylskå-
pet snabbtinade hon osten i mikron 
och Gusten plockade fram tekoppar 
och bröd. Under några bedrägliga 
minuter kändes tillvaron mer eller 
mindre normal. Hon vilade blicken 
på Gustens anslagstavla som med 
åren blivit ett ständigt växande kol-
lage av bilder på vänner och familj. 
Då såg hon att det var något konstigt 
med bilden av mamma Evy, den som 
satt i mitten.

 – Har du ritat på bilden av mamma?

– jo jag ritade ett kors i pannan på 
Evy, för hon är död och ibland glöm-
mer jag det, när dog hon förresten?

– Mamma dog annandag påsk för 
tre år sedan.

– Hon är här ibland, jag ser henne 
inte riktigt – bara anar, men jag hör 
henne. Hon pratar på och jag tror 
hon vill mig något, men exakt vad 
vet jag inte än. Hör du också henne 
ibland?  

Åsa skakade på huvudet, hon hade 
en tidig morgon känt mamma stryka 
henne över kinden men minnet var 
så tröstande och värdefullt att hon 
höll det hemligt. Med händerna 
kring tekoppen kände hon hur vär-
men äntligen spred sig och såg små 
rosor slå ut på Gustens tunna kinder. 
Han drack upp det sista i koppen, 
slickade av honungsskeden och titta-
de upp på henne 

– Jaha ja, nu har du fått i dig lite, 
nu fryser du väl inte längre? Åsa 
skakade på huvudet. 

– Ja men då får du nog ta och gå 
hem till dig, lilla gumman, jag har 
en hel del att ta itu med och en del 
samtal att ringa. Du kan ta med dig 
resten av brödet hem, du kanske vill 
ha en bit av osten också så att du 
klarar dig? 

När hon stängt ytterdörren såg 
hon att det snöat en hel del medan de 
fi kat. Hon tog en sliten piasava-
kvast som stod lutad mot huset och 
sopade av trappen. Hon var nästan 
klar när hon hörde Gustens röst, han 
måste ha stått precis på andra sidan 
dörren, han ropade upp mot övervå-
ningen:

– Du kan komma ner, hon har gått 
nu, snälla du kom ner igen så att vi 
får fortsätta att prata. n
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Anna Norlin har tidigare 
skrivit fackböcker. Jag vet inte 
vad som händer är hennes 
skönlitterära debut.
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Författare är Anna Norlin, statsveta-
re, etnolog och journalist som sedan 
många år arbetat med jämställdhets-

frågor, både som fri konsult och som anställd 
på Regeringskansliet och Tillväxtverket. 
Anna har tidigare skrivit två faktaböcker om 
jämställdhet. 

Jag vet inte vad som händer är Annas 
skönlitterära debut och baseras på hennes 
egna erfarenheter av att ha en demenssjuk 
mamma.

Så här sammanfattas romanen:
”Marias mamma Elsa har blivit dement. Hon 
ringer allt oftare, ställer förvirrade frågor och 
pratar osammanhängande. Ensam i lägenhe-
ten hankar hon sig fram. Nyss har hon klarat 
allt själv, haft många vänner och ett rikt 
socialt liv. 

Så drabbar en stroke. Elsa hamnar i rull-
stol och får fl ytta till institutionsboende. Med 
ens förändras allt. Elsas värld slås sönder, 
det är som att hamna i ett fängelse. Oron och 
förvirringen ökar. En negativ spiral tar vid. 
Maria går bredvid, känner sig otillräcklig, 
kämpar för att skapa trygghet i kaos. Samti-
digt kryper tankar om livets skörhet och det 
egna åldrandet närmare.

 Jag vet inte vad som händer är en gripande 
berättelse om en av våra vanligaste folk-
sjukdomar. En sjukdom som gräver ett hål i 
hjärnan och utplånar delar av ens identitet. 
Det är också en varm historia om kärleken 
mellan mor och dotter, om norrbottnisk 
klådda och om ett liv som både försvinner 
och rullas upp.”

Ny roman om demens, 
livet och kärleken mellan 
en mor och dotter
I mars var det release för boken Jag vet inte vad som händer 
som ges ut av NO Publishing förlag. 

Boken går bland annat att beställa från 
Adlibris och Bokus. 
www.adlibris.com, www.bokus.com
Fem kronor av varje såld bok går till 
Demensförbundets verksamhet. 
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Viktökning och ökad livskvalitet 
när demensboendet startade 

måltidsprojekt

Demensboendet Tallnoret i Ljusdal har satsat på ett pro-
jekt som ska ge bättre måltider. Men det handlar inte bara 
om att servera näringsrik och bra mat. Det gäller även att 
miljön vid måltiderna ska vara den rätta.

2015 skärpte So-
cialstyrelsen 
kraven på att 

undvika undernäring bland äldre 
– något som är särskilt vanligt hos 
personer med demenssjukdom.  

Demensboendet Tallnoret strax 
utanför Ljusdal, med sina 32 lägen-
heter, är vackert beläget vid sjön 
Växnan. Här tog man kravet från 
Socialstyrelsen på allvar och starta-
de ett måltidsprojekt.

– Risken är stor för undernäring 
när det gäller demenssjuka, säger 
Anna Forsberg, som är verksam-
hetschef på Tallnoret. Måltiden är så 
mycket mer än bara mat, det handlar 
om miljö, sittställningar, hur ma-
ten presenteras och dukas upp. Vi 

bestämde oss för att göra något nytt, 
eller ett projekt om man så vill, för 
att se hur vi kunde förbättra målti-
derna för våra boende.

Samlades i en grupp
Anna Forsberg berättar att man 
samlades i en grupp bestående av 
arbetsterapeut, demenssjuksköter-
ska, undersköterskor, kommunens 
dietist och representant från Ljus-
dals centralkök (som levererar maten 
till Tallnoret). 

– Vi diskuterade bland annat 
vikten av rätt sittställning när man 
äter, anpassad konsistens på maten, 
måltidsmiljö och matningsteknik. 
Det där med sittställning – kanske 
verkar enkelt. Men det är jättevik-

tigt att man har rätt position för att 
kunna tugga och svälja maten. Även 
hur en person matas kräver speciell 
teknik. 

Första delen av projektet
All personal på Tallnoret utbildades 
i de här frågorna. Och sedan, i febru-
ari 2016, började man första delen i 
projektet. Den handlade om måltids-
miljön och sittställningar.

– Här praktiserade vi till exempel 
smakfull dukning med färgkon-
traster. Viktigt är också hur maten 
serveras och att det ska vara lugnt 
runt omkring. De boende fi ck vara  
delaktiga och själva ta för sig av ma-
ten som serverades i karotter. 

TEXT: ANDERS POST

Tallnoret ligger vackert beläget vid sjön Växnan utanför Ljusdal. 
Foto: Sara Jerfsten Ljusdals kommun

Anna Forsberg, är 
verksamhetschef på 
Tallnoret.
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Vi införde även omsorgsmåltider, 
vilket innebär att personal sitter med 
vid varje bord och deltar som värd 
eller värdinna.

Att de här relativt små föränd-
ringarna fick effekt bevisas av att 66 
procent av de boende hade gått upp i 
vikt på en månad.

Steg två i måltidsprojektet gick ut 
på att förändra kosten.

– I stället för att få en stor portion 
så började vi servera flera mindre 
portioner, med samma näringsinne-
håll och kalorimängd som tidigare, 
men mer uppdelat. Till exempel 
dessert till lunchen, och en aptitre-
tare innan middagen, berättar Anna 
Forsberg. Även mellanmålen har 
förbättrats, istället för bulle och kaf-
fe serveras mer proteinrikt mellan-
mål, som turkisk yoghurt med olika 
toppningar eller smoothies. Även för 
personalen blir det roligare när man 
får hitta på olika läckra små rätter.

Ökade 10 kg på sex månader
Anna Forsberg berättar att resulta-
ten av de förändringar man gjort har 
varit över förväntan.

– En kvinna på vårt boende som 
varit på gränsen till undernärd i flera 
år trots olika insatser, ökade tio kilo 
på sex månader efter att vi började 
våra måltidsförändringar. Under året 
som gått har 72 procent av de boende 
på Tallnoret ökat i vikt, enligt Anna 
Forsberg. Man har även gjort flera 
kvalitetsmätningar och kommit fram 
till att 65 procent av de boende har 
fått ökad livskvalitet.

– Det beror väl inte bara på vårt 
projekt, men måltiden är trots allt en 
stor del av de boendes vardag – så 
jag kan säga att de relativt små för-
ändringarna vi gjort har åstadkom-
mit fantastiska resultat.  

Måltidsprojektet på Tallnoret har 
nu nominerats till Götapriset som 
är på 150.000 kronor och delas ut 
på Kvalitetsmässans invigningsgala 
i Göteborg den 14 november. Göta-
priset går till årets bästa kvalitetsut-
vecklingsprojekt i offentlig sektor.

– Vi är bland 33 nominerade av 
468 inskickade bidrag, så det känns 
väldigt hedrande, även om vi inte 
vinner, säger Anna Forsberg. n

Aptitretare kan vara krustader med 
räkost/skinkost toppad med lite persilja, 
sparrissoppa, olika grönsaks-timbaler 
(ex majstimbal, böntimbal) med smak-
satt mjukost. Tunnbrödsrulle med olika 
fyllningar. 

Några exempel på 
aptitretare och mellan-
mål som serveras på 
Tallnoret

Mellanmål, exempelvis turkisk yoghurt 
toppad med bär, honung/nötter, smoothies, 
nyponsoppa med grädde och fruktsallad.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag 
att arbeta fram nya nationella 
riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom. Som ett led 
i detta arbete har Demensför-
bundet varit delaktigt i att lämna 
synpunkter på den remissversion 
som nu finns framtagen. 

Demensförbundet har till 
exempel deltagit vid seminarier 
och work-shops för att diskutera 
riktlinjerna, både med Social-
styrelsen och med andra remiss-
instanser. Generellt tycker vi att 
riktlinjerna till stora delar är 
bra och på flera områden har vi 
prioriterat viktiga åtgärder högre 
i denna version, jämfört med 
tidigare. 

Saknas helt
Några områden som vi dock lyft 
i vårt remissvar, är vikten av att 
anhöriga är delaktiga i vården och 
omsorgen av den demenssjuke – 
genom sjukdomens alla stadier. 
Detta är inte minst viktigt av 
den anledningen att många med 
demenssjukdom bor hemma allt 
längre och i större utsträckning 
vårdas av en nära anhörig. Vi har 
även påpekat att det är av yttersta 
vikt att riktlinjerna från 2010 
även fortsättningsvis inkluderas 
i de nya riktlinjerna, eftersom 
många av de viktiga områden som 
finns med i den tidigare versio-
nen, och som fortfarande gäller, 
nu helt saknas. Detta är något 
som vi vet att flera remissinstan-
ser reagerat på och även kommer 
att påpeka i sina remissvar.

Återkommer i ärendet
Vårt remissvar i sin helhet finns 
att läsa på hemsidan – demens-
forbundet.se. Den slutliga ver-
sionen av riktlinjerna beräknas 
enligt Socialstyrelsen vara färdiga 
till hösten 2017 och vi återkom-
mer i ärendet i nästa nummer av 
Demensforum. n

REMISSVAR PÅ DE NYA 
NATIONELLA RIKTLINJERNA 

– vård och 
omsorg vid 
demenssjukdom



16  I  DEMENSFORUM   Nr 2-2017

– Det är guld värt! Tänk att en så 
liten grej kan göra så stor skillnad, 
säger Sabina Ubel, chef på äldre-
boendet Kaptensgården i Hässle-
holm. Hon talar om de röda sjalar 
med mönsterstickade hjärtan som 
läsombuden på boendet har fått av 
demensföreningens stickcafé till 
sina läsegrupper. Sjalar som vär-
mer både kropp och själ.

Historien om de fina sjalarna börjar vid en träff 
för läsombud och frivilliga Läskraft-högläsare i 
Hässleholm. Med på träffen var Helena Ohlsson 
som är läsombud på en av Kaptensgårdens tre 
demensavdelningar. Lisen Ekdahl, ordförande 
i Hässleholms demensförening och medlem i 
kommunens arbetsgrupp för Läskraft!, skickade 
med Helena ett par raggsockor och två sjalar 
som ”fanns över”, och som kvinnor som deltar 
i demensföreningens stickcafé hade gjort. De 
kunde komma väl till pass för frusna äldre på 
Kaptensgården, tänkte Lisen. Helena, som blev 
både överraskad och glad, utbrast spontant: 
– Tänk om alla i våra läsegrupper kunde få ha en 
sån go´ sjal kring sig när vi läser!

Hjärtevärmande sjalar till läsestunderna
Och så blev det. Lisen förmedlade Helenas spon-
tana önskemål till Ann-Christine Johansson och 
Ingabritt Jormelius som ansvarar för stickcaféet, 
och genast satte deltagarna igång med att sticka 
flera sjalar. Till alla. I rött och med hjärtan på. 
Sjalarna överlämnades i början av mars i år och 
de har redan hunnit bli mycket populära.  
– ”Vá  de´ värmer”, sa de vid första tillfället 
som vi använde dem, berättar Liselott Ahl som 
arbetar som aktiverare och också är läsombud på 
Kaptensgården.  
Medan Helena mer läser enligt principen Fånga 
stunden, så har Liselott schemalagda läsestun-
der då det också bjuds på fika. 
– När de ser sjalarna så vet de att det är både 
högläsning, kaffe och hembakat på gång, säger 
Liselott. Jag märker faktiskt en skillnad sedan vi 
började använda sjalarna. Det har blivit lugnare. 
Även en i gruppen som annars kan vara väldigt 
orolig, finner ro när hon har en sjal kring sig. 
Sist vi läste satt hon stilla i en hel timme. Det har 
aldrig hänt förut.
– Jag tror att det beror på att man känner sig 
omhuldad, ”inboad” och varm, inflikar Sabina. 
Det är fantastiskt att en sjal kan ge den känslan 
och skapa lugn.
– Det är viktigt att man som personal känner sig 
trygg med sina arbetskamrater, tillägger Helena. 
Det gör man här, vi är en så bra arbetsgrupp. Då 
kan man fokusera på de äldre som vi jobbar för. 
Det är också guld värt! n 

Från vänster: Inga-Britt Jormelius, Ann-Christine Johansson, Helena Olsson, Liselott Ahl.

TEXT OCH FOTO: CATHARINA KÅBERG



VÅRA FÖRENINGAR

DEMENSFORUM   Nr 2-2017  I  17

INNEHÅLLSRIKT ÅRSMÖTE I 
KRISTIANSTAD 

Sedvanliga årsmöteshandlingar. Tre av-
gående styrelseledamöter avtackades, 
Görel Elofsson, Lillemo Kronholm och 
Klaus Kronholm. De båda sistnämnda ef-
ter många år i styrelsen. 

”Styrelsearbetet har inte varit betungan-
de, utan mest bara roligt”, sa Lillemo, men 
hon önskar lite nya krafter i styrelsen. Siv 
Lantz valdes in som ny ledamot. Förening-
en har en god ekonomi. Nya medlemmar 
tillkommer, men tyvärr är det en del som 
lämnar varje år. 

Många aktiviteter
Det har varit ett innehållsrikt år med 
många aktiviteter. Störst var föreläsningen 
den 6 april med professor Yngve Gustavs-
son som talade om ”Människor med de-
menssjukdom är en utmaning för vården”. 
Det kom ca 400 personer till Östermalms-
kyrkan för att höra detta. Många tänkvärda 
ord att tänka på. Detta var ett samarbete 
med minnesmottagningen enheten för 
kognitiv medicin Kristianstad och Informa-
teket Skånevård Kryh.

Personligt och sakligt
Demensföreningen i Kristianstad försöker 
vara med på olika platser i kommunen och 
informera om verksamheten och om olika 
demenssjukdomar. Föreningen arbetar för 
att vara ett stöd för anhöriga och drabba-
de. Efter årsmötesförhandlingarna berät-
tade Olof Arvidsson, Ystads demensför-
ening, om att vara anhörig. Olof är även 
med i styrelsen i Demensförbundet. På ett 
personligt och sakligt vis berättade han 
om den svåra livsresan som han och hus-
trun varit med om. Alla frågor, förtvivlan 
och funderingar som vi så väl känner igen. 
Men en ny historia varje gång. Många be-
römmande ord om demensteamet i Ystad 
och den fi na hjälp de fått där. Tack för att 
Du ville berätta för oss, och alla Dina fi na 
ord och tankar, Olof!

Kvällen avslutades med goda landgång-
ar och kaff e och kaka.

Nu planerar vi för ett nytt, innehållsrikt 
år. Information fi nns på vår hemsida, under 
www.demensforbundet.se. 
Välkommen!

KÖPING ANORDNADE UPPSKAT-
TAD FÖRELÄSNING

Ett femtiotal medlemmar hade mött upp 
på Tunadal när Pär Rahmström föreläste 
om demenssjukdomar och de anhörigas 
problem och bekymmer. Medverkade 
gjorde även förbundskonsulent Marga-
reta Svensson. Demensförbundet bildad-
es 1984 av en grekisk läkare: Spiros, som 
tjänstgjorde på Beckomberga. 

Pär Rahmström är 64 år, advokat, och har 
arbetat med bland annat brottsmål, bout-
redningar och ekonomisk familjerätt. Han 
berättade om sin mamma Ingrid som var 
sömmerska. Hon besökte ofta läkare på 
grund av att hon inte mådde bra. Läkarna 
hittade dock inget speciellt men skrev ut 
Sobril. 

Uppsprättade byxor
Vid ett tillfälle hade Pär köpt ett par fi na 
byxor som behövde fållas upp. Han läm-
nade dem till sin mamma som skulle fi xa 
dem; hon hade ju varit sömmerska! Då 
han inte kunde förstå varför det dröjde 
så länge blev han ganska bestört vid ett 
besök hos mamman där han upptäckte 
byxorna helt uppsprättade i varenda söm. 
Eftersom mamman hade många läkarkon-
takter följde Pär med på läkarbesök och 
vid ett tillfälle, när en ung ambitiös intres-
serad läkare ville tala i enrum med Pär, fi ck 
han veta att mamman sannolikt hade en 
demenssjukdom, Alzheimer. Pär tog hem 
mamman till sig 6-7 månader samtidigt 

som hon besökte dagverksamhet. Han tog 
kontakt med Stockholms demensförening 
där han fi ck lära sig mycket. Nu för han en 
ständig kamp för att förbättra villkoren för 
de drabbade och deras anhöriga. 

Äldreboenden har försvunnit
Det är många och stora frågor som be-
höver tas på allvar av politikerna och inte 
komma i skymundan. Vi är många som blir 
äldre och sjuka; inte bara demenssjukdo-
mar! Det är oförståeligt att drygt trettio-
tusen platser på äldreboenden försvunnit 
de senaste åren!! Prognosen är att ca 270 
000 är demenssjuka om 20 år. Ja, listan på 
bottenlösa behov kan göras lång men vi 
får hoppas och tro att nödvändiga åtgär-
der vidtas. 

Mycket görs i Köping 
Demensteamets arbetsterapeut Therese 
Jakobsson talade om att mycket görs i vår 
stad, Köping, för att möta behoven. Bland 
annat hålls utbildning för anhöriga där in-
tresset är stort och uppföljning fungerar 
bra. Ja allt detta angår oss alla och det är 
med stor tacksamhet vi kan konstatera 
att väldigt mycket positivt görs! Köpings 
Demensförening har Anneli Ruuska som 
ordförande och hon liksom de övriga i sty-
relsen lägger ner ett stort och ambitiöst 
arbete för oss alla. Anneli gav blommor till 
de som talat och vi fi ck alla avnjuta gott 
hembakt bröd och kaff e. Tacksamma fi ck 
vi bryta upp efter en mycket givande kväll.     

Insänt av Barbro Slaug, Köping  

Vi söker förbundskonsulent
till norra Sverige
Vi söker nu en eller fl era personer som kan stötta och bistå våra
nordliga föreningar i det ideella arbetet att förbättra förhållandena för
demenssjuka och deras anhöriga. Det kan handla om att hjälpa till när
föreningsarbetet börjar kännas slitsamt eller att fi nnas till hands och
inspirera vid uppstart av nya föreningar. Vana från föreningslivet är
önskvärd, likaså viss erfarenhet inom demensområdet.

För att lyckas i denna roll bör du vara strukturerad och ha förmågan
att entusiasmera och övertyga. Du behöver vara lyhörd och ha
erfarenhet av att organisera möten och informationsträff ar. Arbetet
kräver både självständighet och att du har lätt att samarbeta med
andra. I tjänsten ingår mycket resor varför personen vi söker behöver
ha körkort och tillgång till bil. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en
etablerad organisation med trevliga kollegor och många kontaktytor.

Stämmer detta in på dig? Då tar vi gärna emot ditt CV och personliga
brev som beskriver vem du är och vad du gjort tidigare. Skicka din
ansökan märkt ”Förbundskonsulent” via e-post:
elisabeth.berglund.lindh@demensforbundet.se,
eller via post: Demensförbundet
Att Elisabeth Berglund-Lindh
Lundagatan 42A, 117 27 Stockholm.
För mer information tel. 08-658 99 20.
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STOCKHOLMS DEMENS-
FÖRENING HAR FYLLT 30 ÅR

Sedan slutet av 80-talet har Stockholms 
demensförening kämpat för de demens-
sjuka och deras anhörigas rättigheter. I år 
fyller föreningen 30 år vilket firades vid 
Kristinehovs Malmgård på Södermalm 
måndagen den 6 mars. 

Det var många som ville komma och 
fira föreningen denna fina men kalla vin-
terdag. Flera föreningsmedlemmar fanns 
på plats, likaså Demensförbundet och 
äldre- och personalborgarrådet Clara 
Lindblom. Demensförbundets ordförande 
Pär Rahmström gratulerade och överläm-
nade en jubileumscheck till förmån för 
föreningens fortsatta arbete. Även Clara 
Lindblom ville säga grattis och betonade 
vikten av föreningens arbete och sitt eget 
engagemang inom föreningslivet. Under 
tiden åtnjöts en härlig lunchbuffé under 
glada bordssamtal.

Demensforum fanns på plats och fick en 
pratstund med några av föreningens sty-
relsemedlemmar.

– Det hela började egentligen redan 
1984, berättar Majken Ploby, föreningens 
styrelseordförande. Då bildades Demens-
förbundet och efter tre år tyckte dåvaran-
de ordförande, Eivor Näslund, att Stock-
holm borde ha en egen förening. 

Detta ledde till att föreningen bildades 
1987, och till en början delade man lokaler 
med Demensförbundet på Drakenbergs-
gatan i Stockholm.

– Det fungerade bra, men då föreningen 
växte snabbt blev vi ganska trångbodda 
och valde att flytta till en egen lokal. Vi satt 
några år på olika ställen och hittade tillslut 
vår nuvarande lokal på Kungsholmen, 
Bolinders Plan, ett jättebra och centralt 
läge där vi finns än i dag, fortsätter Majken.

Att föreningen vuxit under dessa 30 år är 
det ingen tvekan om. Idag har man närma-
re 900 medlemmar från Stockholms alla 
hörn. Vad är det då som har bidragit till att 
föreningen går så bra?

– Vi har till exempel våra telefonråd-
givningslinjer måndag till fredag som är 
mycket uppskattade. Sedan har vi våra an-
höriggrupper där anhöriga kan få komma 
och prata med andra i samma situation, 
säger Majken. 

Det som drar mest är dock de föreläs-
ningar föreningen anordnar åtta gånger 
per år med uppskattade föreläsare inom 
demensområdet.

– Efter varje föreläsning får vi nya med-
lemmar, berättar Doris Tjärnsved. Är man 
inte medlem får man betala en föreläs-
ningsavgift på 100 kr. Vi berättar då att det 
kostar 200 kr att vara medlem hos oss och 
vad som ingår. Många tecknar sig direkt 
där och då för ett medlemskap, avslutar 
Doris. 

Nu börjar folk tacka för sig och vi avslutar 
för att låta Majken och de andra i förening-
en säga hej då till sina gäster.

Text och foto: Carina Rejmus Cohen

Stockholms demensförening: Från vänster: Lillemor Hedenström, Doris Tjärnsved, Elin Vall, 
Majken Ploby, Pia Bäck och Marita Allerhed. Sittande Anneli Ljungquist. Ej med på fotot, 
Ylva Ramgren och Anna Fahlberg.

Toivo Mokelainen (bilden) och Klas Wess-
berg saknade anhöriga att dela sina 
erfarenheter med. Foto: Jonas Gustafsson

”NU KÖR VI IGÅNG DEMENS-
FÖRENINGEN I SÖLVESBORG”

Strax innan nyår bildades Sölvesborgs de-
mensförening. Det var Toivo Mokelainen 
och Klas Wessberg som tog initiativet. 
Båda har sina fruar på Falkalyckans de-
mensboende. 

– Jag behövde helt enkelt veta mer om 
demens, eftersom min fru har Alzheimer, 
säger Toivo Mokelainen. Det är svårt att 
bära på alla tankar och jag ville få kontakt 
med andra anhöriga som har liknande er-
farenheter. 

Låg för långt bort
Toivo Mokelainen och Klas Wessberg 
besökte en föreläsning på biblioteket i 
Sölvesborg  där demenssjuksköterskan 
Hans-Inge Lindeskov talade om demens-
sjukdomar. 

– Jag tog kontakt med Demensförbun-
det som berättade att det fanns en fören-
ing i Karlshamn som jag kunde vända mig 
till, säger Toivo Mokelainen. Men jag tyck-
te den låg för långt bort. Så Klas Wess-
berg och jag bestämde oss för att starta 
en förening här i Sölvesborg.

Första mötet i maj
I dagsläget har föreningen sex medlem-
mar, men då har man ännu inte aktivt gått 
ut med någon information att föreningen 
är bildad. 

– Nu har vi gjort klart det administrativa, 
som bankkontakter, styrelse, stadgar och 
sådana saker, säger Toivo Mokelainen. Nu 
ska vi skicka ut information till anhöriga i 
kommunen och demensboenden, så får vi 
hoppas att så många som möjligt ansluter 
sig. 

Den 17 maj har den nybildade föreningen 
sitt första möte på biblioteket i Sölvesborg. 
Då talar Demensförbundets ordförande Per 
Rahmström bland annat om juridiska frågor 
i samband med demenssjukdom. Dess-
utom kommer Hans-Inge Lindeskov och 
förbundskonsulenten Margareta Svensson. 

– Vi har även fått ett ekonomiskt bidrag 
från Länsförsäkringar, berättar Toivo Mo-
kelainen. Det är vi tacksamma för, och det 
passar bra nu när vi ligger i startgroparna 
och ska marknadsföra oss.

Text: Anders Post
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HÄR KAN DU 
BESTÄLLA VÅRA 
ANHÖRIGVÅRDAR-
KORT OCH ID-KORT

Vi vill tipsa om att det går att be-
ställa våra anhörigvårdarkort och 
ID-kort förmånligt i vår webbutik. 
Anhörigvårdarkortet är tänkt att 
bäras av en anhörig som vårdar 
eller ansvarar för en person som 
har en demenssjukdom. Om du som 
anhörigvårdare skulle råka ut för 
en olycka eller bli sjuk kan någon av 
personerna som angivits på kortet 
kontaktas.

Som demenssjuk kan det vara 
tryggt att ha ett ID-kort på sig som 
talar om att man kan behöva hjälp 
och förståelse på grund av sjukdo-
men. På kortet fi nns även namn och 
telefonnummer till en anhörig/kon-
taktperson. Observera att detta kort 
inte gäller som legitimation.

Korten går att beställa via 
www.demensforbundet.se/sv/butik 
eller ring vårt kansli på 
tel. 08-658 99 20. n

Demensförbundet åter på plats i 
Almedalen, Visby
Den 3–6 juli finns Demensförbundet på plats under politikerveckan i Almedalen i 

Visby. Du är hjärtligt välkommen att besöka oss i vårt tält på Hamnplanen eller att 

delta i något av våra seminarier.

Måndagen den 3 juli, kl 08:00–16:00

Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Äldrecentrum bjuder in till 

en hel dag med spännande föreläsningar under temat ”Ett gott liv, livet ut” i 

Bildstenshallen, Fornsalen på Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby. 

Tisdagen den 4 juli, kl 12:30–16:00

Demensförbundet föreläser på Krukmakarens hus, Augustsalen under temat ”Ett 

värdigt liv med demens. Du kan bland annat lyssna till professor Yngve Gustafson 

och specialist- och Silvialäkare Björn Lennhed, Wilhelmina Hoffman, Svenskt 

Demenscentrum samt Demensförbundets ordförande Pär Rahmström.

Måndagen den 3 juli–torsdagen den 6 juli, kl 09:00–18:00

Tältet på Hamnplanen är öppet och du är välkommen att besöka oss och ställa frå-

gor om demenssjukdomar i allmänhet och Demensförbundet i synnerhet.

Program hittar du på vår hemsida. Du kan också beställa det via e-post 

rdr@demensforbundet.se

Översyn av 
socialtjänstlagen
Margareta Winberg har 
utsetts till särskild utredare 
för att göra en översyn av 
socialtjänstlagen och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. 

Regeringen vill med detta beslut 
utforma en jämlik och jämställd 
socialtjänst som bidrar till social 
hållbarhet och som med individen 
i fokus arbetar med tidiga, före-
byggande och trygghetsskapande 
insatser och som ger omvårdnad 
och omsorg utifrån individens 
enskilda behov och egna ansvar.

Utredaren ska bland annat se 
över och lämna förslag om: 

• socialtjänstlagens struktur och   
 konstruktion 

• tillgången till en jämlik, jämställd   
 och likvärdig socialtjänst för att 
 minska skillnaderna mellan   
 kommuner 

•  en hållbar socialtjänst som främjar  
 långsiktigt strukturellt förebyg-
 gande arbete och bidrar till håll-
 barhet samt minskar behovet av   
 individuella insatser 

• hur socialtjänstens uppdrag ser ut  
 för att tydliggöra kommunernas   
 ansvar och förbättra möjligheterna 
 till samverkan och samarbete mel- 
 lan kommuner och andra aktörer 

• socialtjänstlagens indelning i olika  
 grupper för att möjliggöra en
  helhetssyn så att individens behov  
 ses i hela sitt sociala sammanhang  
 och minska stuprör 

•  en kompetens- och kunskaps-
 baserad socialtjänst, från utredning  
 till själva vården och omsorgen 

•  möjligheten för kommuner att till-
 gängliggöra insatser samtidigt   
 som en jämlik, likvärdig och rätts-
 säker socialtjänst säkerställs 

• möjligheten att förenkla hand-  
 läggningen utan att rättssäker-  
 heten och kvaliteten i vården och 
 omsorgen riskeras.

Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 december 2018.

Läs mer på regeringens hemsida, 
där även remissdirektiven fi nns att 
läsa. n

Källa: regeringen.se
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I förra numret av Demensforum skrev vi 
om samtalsgrupper, hur viktigt det är för 
personer som nyligen fått sin demensdi-
agnos att träffa andra i samma situation. 
Oftast är det anhöriga som träffas och 
dryftar problem som uppstår kring de-
menssjukdomen. Men det finns även ett 
stort behov av att ”den andra sidan” träffas. 

I Stockholm samlas man varannan vecka under namnet 
Lundagårdsgrupperna, och det finns flera föreningar 
i landet som arrangerar samtalsgrupper, till exempel 
Uddevalla.

Lotta Olofsson som leder Lundagårdsgrupperna vittnar 
om vilken stor och positiv kraft det finns i gruppsamtalen. 

Glapp i tillvaron
– Allt fler får demensdiagnosen tidigt i sjukdomen, vilket 
gör att det blir ett glapp där det kan ta många år från det 
man klarar sig bra själv – till att man behöver mycket 
hjälp. I det här glappet har samhället ingenting att erbju-
da. De flesta går bara hemma och känner sig ensamma 
och sysslolösa, säger Lotta Olofsson, som förutom Lunda-
gårdsgrupperna även hjälper till att starta samtalsgrup-
per över hela landet.

En som hörde av sig och tog kontakt med Lotta Olofs-
son var Hans Lindau i Mönsterås. Han har länge kämpat 
för att få igång en samtalsgrupp.

Vill du vara med i en samtals-
grupp i Mönsterås? – RING 
HANS LINDAU

Hans Lindau fick sin Alzheimerdiagnos för två år 
sedan. Men redan 2010 när han själv började misstänka 
demens så arrangerade han flera möten för att få kontakt 
med demenssjuka och deras anhöriga.

– Det kom många till dessa sammankomster och det 
fanns ett visst intresse för att starta någon form av sam-
talsforum kring demensfrågorna, men tyvärr rann det ut 
i sanden, berättar Hans Lindau. I kommunen där jag bor 
finns bra demensvård, men då handlar det om personer 
som är långt gångna i sin sjukdom och där är inte jag.

Ingen kontakt ännu
Hans Lindau har även arbetat för att sprida en broschyr 
som beskriver studiehandboken ”Att slippa göra resan 
ensam” – ett material som Demensförbundet tagit fram 
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Studie-
handboken bygger på samtalsämnen kring demenssjuk-
dom.

– Tyvärr har jag ännu inte fått kontakt med någon som 
skulle vilja vara med i en samtalsgrupp.

Varför är det så trögt tror du? Att träffa andra som är 
i samma situation och få dela sina erfarenheter borde 
kännas som något positivt. 

– Mönsterås är en liten kommun där man känner 
varandra och det kan kanske kännas svårt att vara öppen 
med sin demenssjukdom. Själv har jag varit öppen med 
min Alzheimer redan från början och har aldrig upplevt 
några negativa reaktioner. n

TEXT: ANDERS POST

Hans Lindau fick sin Alzheimerdiagnos i juni 2015. I sitt yrkes-
verksamma liv har han haft personalansvar vid ett antal större 
företag, bland annat på Mönsterås Bruk. Hans Lindau vill komma 
i kontakt med personer med demenssjukdom som vill delta i en 
samtalsgrupp. Ring gärna 070-5959692 eller mejla: hans.lindau@
telia.com Demensförbundet söker en 

medarbetare till vår rikstäck-
ande telefonrådgivning
Demensförbundet har sedan 1999 en rikstäckande telefon-
rådgivning, i första hand för våra medlemmar. Vi söker nu 
förstärkning till vår rådgivningsgrupp.

Som person bör du vara utrustad med tålamod, vara lyhörd 
och inlyssnande. Har du tidigare erfarenhet av anhörig-
samtal eller samtalsgrupper och gärna yrkeserfarenhet 
inom demenssjukdomar är det en stor fördel. Vi sätter 
stort värde på att du har kunskap om demenssjukdomar 
samt hur och var vård och stöd finns. Du bör också ha 
kännedom om hur demensvården fungerar på kommu-
nal nivå. En merit är också om du har viss kännedom om våra 
lokalföreningar och deras sätt att arbeta.

Som rådgivare ingår du i ett team där vi arbetar veckovis med 
arvode. Du väljer själv var du vill arbeta.

Då samtalen till rådgivningen stadigt ökar önskar vi tillsätta tjän- 
sten snarast. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta nå-
gon av oss rådgivare på telefon 0485-375 75.

Din ansökan, inklusive CV, skickar du till: 
Demensförbundet, Att Bodil Hallin,  
Lundagatan 42A, 117 27 Stockholm 
Välkommen med din ansökan!

Demensförbundet söker en
medarbetare till vår riks-
täckande telefonrådgivning
Demensförbundet har sedan 1999 en rikstäckande tele-
fonrådgivning, i första hand för våra medlemmar. 
Vi söker nu förstärkning till vår rådgivningsgrupp.
Som person bör du vara utrustad med tålamod, vara 
lyhörd och inlyssnande. Har du tidigare erfarenhet av 
anhörigsamtal eller samtalsgrupper och gärna yrkeser-
farenhet inom demenssjukdomar är det en stor fördel. 
Vi sätter stort värde på att du har kunskap om demens-
sjukdomar samt hur och var vård och stöd finns. Du bör 
också ha kännedom om hur demensvården fungerar 
på kommunal nivå. En merit är också om du har viss 
kännedom om våra lokalföreningar och deras sätt att 
arbeta.
Som rådgivare ingår du i ett team där vi arbetar vecko-
vis med arvode. Du väljer själv var du vill arbeta.
Då samtalen till rådgivningen stadigt ökar önskar vi 
tillsätta tjänsten snarast. Vill du veta mer är du väl-
kommen att kontakta någon av oss rådgivare på telefon 
0485-375 75.

Din ansökan, inklusive CV, skickar du till:
Demensförbundet, Att Bodil Hallin,
Lundagatan 42A, 117 27 Stockholm
Välkommen med din ansökan!

Demensförbundet söker en 
medarbetare till vår rikstäck-
ande telefonrådgivning
Demensförbundet har sedan 1999 en rikstäckande telefon-
rådgivning, i första hand för våra medlemmar. Vi söker nu 
förstärkning till vår rådgivningsgrupp.

Som person bör du vara utrustad med tålamod, vara lyhörd 
och inlyssnande. Har du tidigare erfarenhet av anhörig-
samtal eller samtalsgrupper och gärna yrkeserfarenhet 
inom demenssjukdomar är det en stor fördel. Vi sätter 
stort värde på att du har kunskap om demenssjukdomar 
samt hur och var vård och stöd finns. Du bör också ha 
kännedom om hur demensvården fungerar på kommu-
nal nivå. En merit är också om du har viss kännedom om våra 
lokalföreningar och deras sätt att arbeta.

Som rådgivare ingår du i ett team där vi arbetar veckovis med 
arvode. Du väljer själv var du vill arbeta.

Då samtalen till rådgivningen stadigt ökar önskar vi tillsätta tjän- 
sten snarast. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta nå-
gon av oss rådgivare på telefon 0485-375 75.

Din ansökan, inklusive CV, skickar du till: 
Demensförbundet, Att Bodil Hallin,  
Lundagatan 42A, 117 27 Stockholm 
Välkommen med din ansökan!
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En fullmakt är en förklaring 
av fullmaktsgivaren, det 
vill säga den som utfärdar 
fullmakten, att fullmäkti-

gen, det vill säga den som tar emot 
fullmakten har rätt att agera för den-
nes räkning. En fullmakt i dess allra 
enklaste form, är ett muntligt besked 
om vad innehavaren av fullmakten får 
göra. Fullmakter är emellertid nästan 
alltid skriftliga för att undvika oklar-
heter. I vissa fall accepteras endast 
skriftliga fullmakter, till exempel vid 
avyttring av fast egendom. 

Oklarheter vid beslutsoförmåga
En fullmakt kan återkallas och upphör 
om den som utsetts till fullmäktige 
avlider. Däremot fortsätter den att 
gälla även om fullmaktsgivaren själv 
avlider, om inte särskilda skäl talar 
emot, till exempel att fullmakten är 
tidsbegränsad. Att fullmakten fort-
sätter att gälla bygger på att det kan 
antas viktigt att fullmaktshavaren ges 
möjlighet att fullfölja sitt uppdrag, vid 
till exempel en bouppteckning.

Delade meningar
Idag råder det delade meningar om 
huruvida en vanlig fullmakt är giltig 
eller inte om fullmaktsgivaren förlorar 
sin beslutsförmåga, till exempel vid 
demenssjukdom. Med en framtids-
fullmakt försvinner denna otydlighet, 
då kommer den att fortsätta gälla. 
Men, en fullmäktig kan inte med stöd 
av vare sig en vanlig fullmakt eller 

en framtidsfullmakt fatta beslut om 
medicinsk vård avseende fullmaktsgi-
varen, vilket inte heller en förvaltare, 
god man eller anhöriga kan göra. 

Finns i en del andra länder
Framtidsfullmakten är alltså en ny 
form av ställföreträdarskap som redan 
finns i en del andra länder. Tanken 
med en framtidsfullmakt är att det ska 
vara möjligt att själv bestämma vem 
som ska fatta beslut åt dig i framtiden, 
om och när du själv inte längre är be-
slutskapabel. Behovet av någon form 
av framtidsfullmakt har diskuterats i 
Sverige till och från under ett antal år. 
Enligt lagförslaget ska framtidsfull-
makten i första hand vara ett komple-
ment till god man och förvaltare och 
vanlig fullmakt. 

Omfattar inte vård eller tandvård
En framtidsfullmakt kan upprättas av 
den som fyllt 18 år och är beslutska-
pabel. Framtidsfullmakten ska i likhet 
med ett testamente bevittnas av två 
samtidigt närvarande personer, vilka 
ska känna till att det är en framtids-
fullmakt de bevittnar. Fullmakten kan 
omfatta både ekonomiska och person-
liga angelägenheter, som att ansöka 
om särskilt boende eller att kunna 
bistå fullmaktsgivaren vid vårdkon-
takter, men omfattar inte vård eller 
tandvård. Familje- och arvsrättsliga 
ärenden, som till exempel äktenskaps-
skillnad och upprättade av testamen-
te, omfattas inte heller. 

TEXT: PÄR RAHMSTRÖM, ORDFÖRANDE I 
DEMENSFÖRBUNDET OCH DEMENSFONDEN. 
TEXTEN HAR ÄVEN VARIT INFÖRD I TID-
SKRIFTEN FÖR PALLIATIV VÅRD I SVERIGE.

Förlorat sin verkan
Det är fullmaktshavaren själv som 
avgör när framtidsfullmakten träder 
i kraft med möjlighet att få frågan 
prövad av domstol. Domstolen tar 
då ställning till om fullmaktsgivaren 
förlorat sin beslutsförmåga i tillräck-
ligt hög grad. Återfår fullmaktsgivaren 
sin beslutsförmåga får framtidsfull-
makten anses ha förlorat sin verkan 
även om det inte uttryckligen framgår 
av lagförslaget. En framtidsfullmakt 
kan återkallas av fullmaktsgivaren 
så länge denne är beslutskapabel. 
Återkallandet sker lämpligen genom 
att dokumentet förstörs. En framtids-
fullmakt ska kunna lämnas till fler än 
en person. Det kan till exempel vara 
så att två personer får olika områden 
där de företräder fullmaktsgivaren. 
Överförmyndaren ska vid missbruk av 
framtidsfullmakten kunna förbjuda 
fullmäktigen att använda densamma.

En lag om framtidsfullmakter 
beräknas träda i kraft 1 juli 2017 och 
kommer att medföra följdändringar i 
viss redan befintlig lagstiftning såsom 
föräldrabalken, ärvdabalken, lagen 
om stöd och service till funktionshin-
drade och offentlighets- och sekre-
tesslagen. n

Fullmakt eller 
framtidsfullmakt 
– vad är skillnaden?
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”Jag kommer inte att tycka om gamlingar i år 
heller. Det där hasandet bakom rollatorer, den 
där obefogade otåligheten, det eviga klagandet, 
alla suckar och stön.” 

Så inleder Hendrik Groen sin bok ”Små ögonblick av lycka 
(men rätt mycket elände med)”. Han skriver om tillvaron på 
ett servicehus i Amsterdam med en stor portion humor och 
ironi men också om vänskap och gemenskap mitt i sorgen 
över att vara gammal. För att få lite struktur på dagarna 
bestämmer han sig för att skriva dagbok under ett år, året 
då han fyller 84. Det året händer det ganska mycket. Han 
och några vänner i servicehuset bestämmer sig för att bilda 
egen grupp i gruppen, GMID- gammal men inte död. I den 
gruppen får man inte gnälla, inte sucka över sjukdomar och 
elände. 

Tittar på fåglar och lagar mat
De gör utflykter med hjälp av färdtjänstbuss, de tittar på fåg-
lar, försöker spela golf, lagar mat under ledning av en kock, 
målar porträtt av varandra hos en konstnär med mera. De 
njuter av god mat och god dryck. Allt skildras med en ömsint 
humor och tacksam glädje. Men allt är inte bara nöjen. De 
stöder varandra, när en tvingas amputera sitt ben på grund 
av diabetes, en drabbas av Alzheimer och en av stroke, då 
finns medlemmarna i gruppen där. Hendrik är trots sin egen 
skröplighet en bra ”närståendeanhörig”, som han kallar sig. 
Det blir en ny mening med hans dagar. Att läsa den här bok-
en är både skratt och tårar. Även om jag ännu inte kommit in 
på ett boende, så har jag genom åren besökt många, och en 
hel del känns bekant, milt uttryckt. Framför allt den tunga 
känslan av att vara hopbuntad med andra människor bara 
för att man är gammal och svag. Men egentligen är det ju så 
under hela vårt liv.

Att vara barn är att vara utlämnad
Bebisstadiet minns jag inget av, men hur det var att vara 
barn minns jag med en rysning. När människor talar om 
den lyckliga barndomen misstänker jag att minnet blivit 
svagt. Att vara barn är att vara utlämnad, att inte förstå, att 
inte ha något att säga till om på riktigt. Det var inget fel på 
min barndom. Jag var efterlängtad och omhuldad, men jag 
kände mig aldrig som ett barn. Vuxna var hopplösa med sina 
eviga frågor om hur det gick i skolan, om man hade någon 
liten fästman eller vad man skulle bli när man blev stor. Jag 
kände mig ofta arg och tillplattad. Värst var när vi skulle bort 
någonstans och någon vuxen sade; ”det blir säkert roligt, det 
finns ett barn till där, som är nästan lika gammal.” Precis som 
om alla 40-åringar skulle gilla varandra direkt bara för att de 

Ålderstrappan

är lika gamla? Tonåren ska vi inte tala om. Alla skulle se lika-
dana ut. Mina hemsydda byxor gjorde sig inte bland jeansen, 
som var nya då. Frisyrerna skulle vara lika, kjolarna skulle stå 
rakt ut men hjälp av skumgummiunderkjolar. Alla skulle gilla 
samma musik, rocken kom i samma veva, och helst älska en 
häst, även om man inte hade råd att rida. I min klass i flick-
skolan virkade många grytlappar, som Lasse Lönndahl skulle 
ha i sin sommarstuga vid Årsta havsbad. Undrar om han har 
dem kvar.

MC eller raggarbil
Lite senare skulle man vara häftig och åka MC eller raggarbil. 
Visst, det var både roligt och spännande, men hur mycket 
av det gjorde man för sin egen skull? Efter studenten skulle 
man bilda par. Den som fortfarande var ogift vid 22 satt på 
glasberget, ja inte herrarna förstås. Det var kämpigt, men till 
slut hade de flesta av oss bruna manchestersoffor och stadiga 
tekoppar, helst i orange. De bästa åren var yrkesben, då vi 
medarbetare var i olika åldrar, hade olika uppgifter, men 
ändå arbetade tillsammans. Åren mellan 25 och 50 var år då 
jag äntligen vågade vara mig själv. Det var ofattbart under-
bart när utsidan började likna insidan. Jag har alltid känt mig 
halvgammal. Nu är jag gammal och då börjar allt om igen.

Alla vill vara först i kön
Nu ska jag tycka om stora pensionärsgrupper, uppträdanden 
med musik, som är alldeles för hög (för mig), ekivoka skämt, 
som inte ens är roliga, bara en sorglig påminnelse om tider 
som varit. Köerna till mat och kaffe, där alla vill vara först i 
kön. Varför har vi fortfarande bråttom? Jag blir alldeles matt 
av allt sorl och alla intryck. Min hjärna orkar inte. Det är 
mycket lugnare hemma. Min demens begränsar mig. Det är 
fortfarande roligt att träffa människor, som jag känner och 
om vi inte är för många. Då njuter jag verkligen av att vara 
bland vänner, äta, lyssna och prata. Visserligen är jag som 
en trasa dagen efter, men det är det värt. Vad jag inte vill, är 
att vara på dagvård. Jag vet, Ulf min man, älskade det och 
trivdes verkligen, utom när det var dags för bingo. Men jag 
har aldrig varit en gruppmänniska. Aldrig velat åka på läger 
när jag var ung. Aldrig velat delta i grupper av något slag, om 
det inte varit små samtals- eller studiegrupper. Tanken på 
att gå upp innan jag vaknat, få på sig kläder och sedan vara 
tvungen, att vara tillsammans med andra, som är lika gamla 
och trötta som jag, gör mig matt. När jag förstod att det inte 
ens var middagsvila, som på vanliga dagis, varken vill eller 
orkar jag.

Ligga på min egen soffa
Jag behöver mycket ”egentid” som det heter idag. Jag längtar 
inte till något exotiskt ställe. Det räcker att få ligga på min 
egen soffa eller säng och läsa, sitta vid skrivdatorn. Att gå 
ut med rollatorn är skönt nu när all sand på trottoarerna är 
borta. Ändå längtar jag ofta till ett boende, även om jag vet, 
att det kan bli svårt att leva tillsammans med andra sjuka 
och svaga. Men där får man gå in på sitt rum och vila när 
man behöver det. Jag skulle önska att det fanns en förskola 
i närheten. Olika åldrar behöver varandra, inte isoleras från 
varandra. Jag är gnällig, jag vet. Jag skulle nog inte få vara 
med i GMID-klubben, fast det vore roligt om vi fick till något 
liknande.

Nästa gång ska jag gnälla bland annat om de nya pengarna. 
Till dess; njut av våren. Blåsipporna har slagit ut bakom 
huset. n

AGNETA INGBERG, TIDIGARE PRÄST OCH 
ALZHEIMERSJUK SEDAN FLERA ÅR TILLBAKA.
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Namn:

Adress:

Postadress:

Lösningen på korsordet 
1-2017

säger vi till vinnarna 
av korsord nr 1-2017. 

Sven Kejerhag, Övertorneå
Solweig Löwemo, Vadstena

Sten-Gustaf Alm, Emmaboda

2 Sverigelotter var
Vinner ni en storvinst meddela oss gärna det.  

säger vi till vinnarna 
av korsord nr 1-2017. 

GrattisLösningen på korsordet skall vara oss 
tillhanda senast den 11/8 2017.

Demensförbundet
Lundagatan 42 A, 
117 27 Stockholm

De tre första öppnade 
rätta lösningarna vid 
dragningen vinner 
2 Sverigelotter 
vardera.
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Är du anhörig?
Har du frågor?
Demensförbundet 
har rikstäckande 
telefonrådgivning:

VILL DU BLI MEDLEM?
Kontakta den lokala demens-
före ningen på din ort eller ring 
Demensförbundet.
Vi har nästan 11.000 medlemmar, i 120 
demensföreningar, spridda över hela 
Sverige.

Som medlem får du:

• Demensforum (Demensförbundets  
 tidning) 4 nr/år. Finns även  
 som taltidning för synskadade.
• Anhörigboken – med information
 och praktiska råd. Finns även som  
 talbok för synskadade.
• Råd, stöd och hjälp. Utbyta er- 
 farenheter med anhöriga till
 demenssjuka som är eller har varit  
 i samma situation
• Möjligheter att i gemenskap med  
 andra påverka och förbättra  
 demenssjukas och anhörigas 
 situation.

Demensförbundet
Lundagatan 42 A 5 tr
117 27 Stockholm
Tel 08-658 99 20 
Fax 08-658 60 68
E-post: rdr@demensforbundet.se
Hemsida: www.demensforbundet.se
Pg 25 92 53-3 
Bg 5502-8849

Demensforum
Demensförbundets medlemstidning 
4 nummer/år.

Anhörigboken
En bok med information och praktiska råd. 
Pris: 150:- Ingår i medlemsavgiften.

En gammal och demenssjuk mamma
Minnesanteckningar av en anhörigs upp-
levelse av att tampas med myndigheten 
- överheten. Pris: 60:-

Att handleda (Omarbetad upplaga!)

Hur personal kan använda ”den jagstödjande 
metoden”. Pris: 120:-

Elsa Anderssons målningar och tankar
Elsa berättar om sina upplevelser och 
känslor och hur det är att leva med en 
demenssjukdom. Pris: 50:-

Trädgård – en möjlighet i all vård
Hur man skapar en stimulerande utemiljö 
inom vården. Pris: 90:-

”Fråga på”
Diskussions- och studiematerial kring 
demensfrågor. Pris: 90:-

Morfar som är helt borta
Barns syn på åldrande. Pris 50:-

Att slippa göra resan ensam
Ett studiematerial för samtalsgrupper med 
unga demenssjuka som är i yrkesverksam 
ålder och nyligen fått en demensdiagnos. 
Pris: 120:-

Den lilla boken om demens
För anhöriga, närstående eller för dig som 
arbetar med demenssjuka. Pris: 80:-

I slutet av minnet finns ett annat 
sätt att leva
Agneta Ingberg om sitt ”nya” liv med 
Alzheimers sjukdom. Pris: 130:-

Så länge jag kan vill jag berätta
Agneta Ingberg berättar 8 år efter att hon 
fick sin demensdiagnos om hur hon upp-
lever sin situation som Alzheimersjuk idag. 
Pris: 110:-

Vardagens guldkant – se möjligheterna
Ett aktiveringsmaterial, som ger idéer och 
hjälp att med enkla medel ge stimulans till 
den demenssjuka. Materialet består av en 
handledning, almanacka, små tygpåsar att 
lägga saker i som väcker minnen, plastramar 
med tillhörande årstidskort och pussel. Pris: 
250:-

Riktlinjer för planering av demens-
boenden
Byggnader som blir ett språk och stöd för 
kommunikation då sinnena sviktar. 
Pris: 130:-

Sinnesstimulering i demensvården 
Boken ger konkreta och vardagsnära 
råd om hur man kan aktivera och stimulera 
demenssjuka personer inom demensvården. 

Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga!

Stöd Demensförbundets utvecklingsfond bg 5502-8849, pg 25 92 53-3

Forskning om Alzheimer och andra demenssjukdomar behöver mera resurser!

Stöd Demensfonden (Demensförbundets forskningsfond, tel. 08-658 99 26) bg 900-8582, pg 90 08 58-2

DEMENSFÖRBUNDETS SKRIFTER M.M.
Den är upplagd som en studiecirkel 
för arbetsplatsen med en tydlig studie-
handledning. Pris: 110:-

Du är inte ensam
– en bok för barn och unga med en 
demenssjuk förälder. Pris: 60:-

Kunskapsnyckeln
Praktiska råd inför flytt till demens-
boende. Pris: 5:-

Stöd vid demenssjukdom och 
kognitiv svikt
En handbok i bemötande som ger konkret 
vägledning. En studieplan för både vård-
personal och anhöriga. Passar utmärkt för 
studiecirklar. Pris: 200:-

Ellen
En roman om livet, kärleken 
och demens. Pris: 160:-

Som får ditt hjärta att sjunga
En varm och hoppingivande vardagsskildring 
från en alldeles vanlig demensavdelning. 
Tankar och erfarenheter av att skapa funge-
rande möten och kärleksrelationer till perso-
ner med en demenssjukdom. Pris: 160:-

Jag och min Alzheimer
Yvonne Kingbrandts bok bygger på hennes 
blogg. Upplevelser, reflektioner, tankar, 
bemötande, idéer och goda råd.
Boken vänder sig till demenssjuka an-
höriga och vårdpersonal. Pris: 160:-

Ett långsamt farväl
Om en relation i nöd och lust med Alzheimer. 
Författarens man fick diagnosen när han var 
62 år. Pris: 160:-

MUSIK-CD

Ljusa ögonblick
12 finstämda svenska sånger av 
folkkära artister. Alla har ett personligt 
engagemang kring demenssjukdomar. 
Pris: 90:- 
Överskottet från cd:n går till Demensfonden, 
Demensförbundets forskningsfond.

FILMER

Ja så kan det va
En film om frontallobsdemens. DVD. 
Pris: 250:-

Alzheimers Vals 
Dokumentärfilm om och med alzheimerssju-
ke Bo Lycke. En stark och gripande film med 
mycket humor och smärta och unik i sitt 
slag. DVD, 60 minuter. 
Pris: 250:-

Det var en gång en melodi
Dokumäntärfilm om musik och 
demens. DVD, 27 minuter. Pris: 100:-

(Porto och expeditionsavgift tillkommer vid 
leverans)0485-375 75
Dokumäntärfilm om musik och 

Pris: 100:-
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12 finstämda svenska sånger av 
folkkära artister. Alla har ett personligt 
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