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H

östen börjar så sakta
smyga sig på. Det känns
mer normalt med våra
”svenska temperaturer”.
Allt börjar komma in i gamla
vanor. Skolorna har börjat och de
flesta är tillbaka på arbetet. För
Demensförbundets del blir det allt
mer att göra. Ibland känns det som
att dansa tango ett steg fram och två
bakåt.

Anhöriga
Alla telefonsamtal som kommit under
sommaren visar att anhöriga till demenssjuka
har en pressad situation. När de berättar blir
jag många gånger upprörd över den byråkrati
och fyrkantighet som finns i många kommuner.
Hur kan man annars svara en anhörig
som vill ha två veckors växelvård:
”Du har fått två veckors semester
i början av sommaren. Då
kan Du inte få två veckor
till! Du har själv valt att
sköta Din pappa!» Eller
hustrun som vill åka med
sin svårt sjuke man till
sommarstället och får
till svar: ”Det kan Du
få, men bara tre veckor.
Mer beviljar vi inte!” Kan
man inte i stället fråga: ”
Vad behöver just du för att du
skall orka?”
För en tid sedan kom en rapport
från Riksrevisionen ”Stöd till anhöriga
omsorgsgivare” RIR 2014:9) Riksrevisionens
övergripande slutsats är att ”staten inte har gett
goda förutsättningar
för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som
motsvarar behoven.” Detta är något som
Demensförbundet länge påtalat. Det är en
lättläst rapport som jag tycker att alla politiker
och tjänstemän i kommunerna skall läsa.

I

Vägra betala
I tidningen Veteranen kan man läsa om
riskkapitalägda vårdbolaget Attendo.
Personalen har slagit larm att det inte finns
tid för promenader och egen tid som
de äldre betalar för (heder åt
personalen som slår larm).
Kommunen granskade och
det visade sig att mer än
1600 promenader och
476 timmar egen tid
inte utförts under två
månader trots att det
stod i avtalet! I min
värld är detta bedrägeri.
Attendo skall bara betala
20 (tjugo) kr per timme
i vite! En spott i havet!
Hur förklarar kommunen
och Attendo att de äldre inte
kompenseras? Vem av oss skulle
betala för tjänster man inte får? När
Demensförbundet väckte frågan att vägra
betala för dålig vård och tjänster man inte
får svarade en politiker genast med att hota
med kronofogden! De politiker som delar den
åsikten måste tala om det innan valet så de
röstas bort! Att vägra betala för tjänster man
inte får borde vara en självklarhet även när
man är gammal och sjuk.

”De
politiker som
delar den åsikten
måste tala om det
innan valet så
de kan röstas
bort”

Yngre demenssjuka
Yngre demenssjuka och deras familjer är
grupper som har det svårt. Kanske beroende
på att kunskapen om deras situation
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brister i många kommuner. Därför har
Demensförbundet tagit fram ett familjekoncept
som vi hoppas skall sprida sig i landets alla
kommuner. Viktigt är att barn till demenssjuka
får stöd. Ett stort problem är att LSS (lagen om
stöd och service) tolkas olika av kommunala
tjänstemän. Det finns inte tillräckligt med
boende för yngre demenssjuka som därför
beviljas boende enligt Socialtjänstlagen. Detta
gör att kostnaden för boendet blir mellan 2000
kr-3000 kr dyrare per månad. Finns inget
LSS-boende måste ju kommunerna kunna hitta
lösningar i den kommunala byråkratin som
underlättar för de sjuka! Demensförbundet
kommer att arbeta vidare med frågan.
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”Tecken på våld behöver inte bara vara
blåmärken. Det kan även vara att den
demenssjuke har långa oklippta naglar, att
man är smutsig eller sover i orena lakan”.
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”Då önskade jag att man valt en annan
representant för Alzheimers, en smal och
vältränad person. Det finns många av dem
i våra grupper i Demensförbundet.”
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” Hemtjänstpersonal och anhöriga känner
inte alltid till hur stora konsekvenser det
kan bli av att inte sköta munhygienen”.
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Positiva effekter av fysisk träning
Demensförbundets skrifter

”De var en familj med måga intressen och
aktiviteter, som idrott, båtliv i skärgården
och resor”
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Demensförbundets manifest
Kampanjerbjudande

”Det viktigaste är att alla med demenssjukdom får personlig omsorg och bemöts
utifrån sina egna unika behov och förutsättningar.”
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”Annika Toots är sjukgymnast och doktorand, hon har i år fått stipendium från
Demensfonden för en intressant studie.”
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Rättelse

I förra numret av Demensforum fanns en
artikel på sidan 19 med rubriken:
”Anhörigas medverkan värdefull när
kommunen upphandlar”
Artikeln, som handlade om värdet av
att ta tillvara anhörigas erfarenheter vid
upphandling av särskilda boenden, var
redigerad från en text skriven av Peter
Keusen, vilket inte framgick. Dessutom
skrev vi: Hösten 2011 övertog Lerums
kommun driften av särskilda boendet
Hedegården…
Det ska istället stå: Hösten 2011 övertog
Humana omsorg driften…
Redaktionen beklagar felaktigheterna.
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Här får yngre demenssjuka
personlig omsorg med
fingertoppskänsla
Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm
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Två damer, den ena med ett stort gosedjur, möter mig när
jag ska besöka Lindegård i Bromma.
-Vi ska bara ut och få lite luft, säger de och håller upp
dörren åt mig.
Lindegård är ett profilboende för yngre personer med
demenssjukdom. Boendet, som kallas Herrgården, ligger i
lummig grönska inom Beckombergaområdet. Tidigare var
det en del av sjukhuset.

Suzanne habra är verksamhetschef på Lindegård, och
Liselotte Björk ansvarar för
Vardaga Demensakademi.

Lindegård drivs av Vardaga (tidigare
Carema) och har 36 boende, varav
18 under 65 år med demenssjukdom,
övriga är äldre med psykisk sjukdom.
Jag träffar Suzanne Habra som är
verksamhetschef på Lindegård, och
Liselotte Björk, som ansvarar för
Vardaga Demensakademi.
– De som bor här behöver hjälp
i stort sett hela dagen, alltifrån att
de stiger upp ur sängen på
morgonen till att det är
läggdags. Det är viktigt
att de får hjälpen på rätt
sätt. Alla som drabbas
av demenssjukdom
behöver ett personligt
bemötande, men det
krävs insikt och förståelse från persona-len
om vilka skillnader det
är mellan yngre och äldre,
säger Suzanne Habra.
Många yngre demenssjuka
har i förtid ryckts bort från sitt
arbete, blivit fråntagna sitt körkort,
och kan inte vara den mamma eller
pappa som man vill vara. Livet
förändras snabbt fast man inte är
gammal.
– Personalen behöver ha mycket
fingertoppskänsla för att den
demenssjuke inte ska känna sig
mindervärdig, säger Suzanne
Habra. Det gäller att hantera
situationer som exempelvis
aggressivitet. När språket
försvinner känns det
frustrerande att inte kunna
göra sig förstådd och då
kan fysiska våldsamheter
inträffa. Det är viktigt att
vår personal förstår och
känner in situationen. Vi
satsar mycket på utbildning och
kompetensutveckling, och inte
minst reflektion, där man tar upp
saker som händer och diskuterar hur
olika situationer ska hanteras och
tolkas.
Liselotte Björk är demensvårdsutvecklare och ansvarar för Vardaga
Demensakademi, som utbildar och
vägleder personal inom demensvården.
– Det viktigaste är att alla med
demenssjukdom får personlig omsorg
och bemöts utifrån sina egna unika
behov och förutsättningar. Mitt arbete
går ut på att fylla på medarbetarnas
kompetens och utveckla nätverk så att

man kan lära av varandra. Anhöriga
är en betydande samarbetsresurs
för personalen, och anhörigstödet
betyder mycket. Därför erbjuder vi
fortlöpande utbildning och stöd för
närstående.
På Lindegård arbetar 40 personer.
Av dessa är 31 omvårdnadspersonal,
25 har undersköterskeutbildning
och några är även
specialutbildade inom
demensområdet.
– En stor
skillnad på
yngre och äldre
med demenssjukdom är
att de yngre
ofta kan vara
i fysiskt bra
kondition och
behöver röra på
sig mer än äldre.
Aktiviteterna kan vara
av olika slag, gärna enkla,
som en biltur till ett köpcentrum eller
en promenad, säger Suzanne Habra.
Stora gruppaktiviteter kan skapa
ångest och fungerar sällan bra. Att
visa respekt är A och O. Personalen
får inte ta över, det gäller att vänta in,
exempelvis när det gäller måltider.
På Lindegård levereras den varma
maten utifrån. I köket tillreds rätterna,
och det bakas mycket.
– Matvanorna skiljer sig en hel del
mellan äldre och yngre, säger Suzanne
Habra. Yngre är vana vid pizza och
hamburgare och vill gärna att vi
beställer hem sådan mat då och då.
Personalen på Lindegård har till
största delen utländskt ursprung. Men
språkmässigt är det inte något problem
enligt Suzanne Habra.
– Bra, respektfullt bemötande och
händer som vårdar, är det viktigaste
i omsorgen. Och det går inte att följa
regelboken i alla sammanhang när
man arbetar med demenssjuka.
– Om en anhörig kommer på
besök och ser personal som går runt
i matsalen efter den demenssjuke
med en tallrik för att få honom eller
henne att äta, så ser det förmodligen
egendomligt ut, säger Suzanne Habra.
Men en del vill inte äta och kan inte
sitta still, så då får det lov att se lite
tokigt ut. Huvudsaken är att de som
bor här får så bra personlig omvårdnad
och stimulans som möjligt.

demensforum Nr 3-2014

I

5

Alzheimerdiagnosen
förändrade allt för
familjen
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Text: Anders Mathlein
Foto: Rosie Alm

När Iréne Gustafssons man drabbades av demenssjukdom
var han bara drygt femtio år. Allt ställdes på huvudet
för den tidigare så aktiva familjen. Iréne har kämpat för
att ge honom ett drägligt liv. ”På många håll saknas helt
strategier för att ta hand om unga dementa”, säger hon.

D

et är en sorglig
historia, men Iréne
Gustafsson berättar
den sakligt. Hon är
luttrad efter åratal
av kamp med stadsdelsnämnder och
biståndshandläggare. I dag är hennes
man Janne 57 år och lever på ett
demensboende. Alzheimers sjukdom
har på några år brutit ned honom, han
kan inte tala, han måste ha blöja och
har svårt att gå.
– Han är en annan person i dag,
säger Iréne. Ofta helt frånvarande,
men ibland glimmar det till, och ännu
känner han igen oss.
Hon är 50 år, bild- och formlärare
på gymnasiet, Janne var elingenjör,
men även segelflyginstruktör. Deras
son Olle är tolv år, och Iréne har
också en vuxen dotter från ett tidigare
förhållande.
De var en familj med många
intressen och aktiviteter, som idrott,
båtliv i skärgården och resor. De
första sjukdomstecknen tolkades
som vardagsstress. Janne fick svårt
att hålla reda på saker, glömde
överenskommelser, minneslapparna
blev fler och fler. Från hans arbetsplats
kom signaler att det inte stod rätt till.
– Han kämpade för att hålla ihop,
men snart började det gå överstyr,
säger Iréne. På semester i Grekland
skulle han handla i en butik runt
hörnet från hotellet, men hittade inte
tillbaka.
Janne plågades av att förlora
kontrollen, men 2010 ersattes oro
och bortförklaringar av kalla fakta
när diagnosen ställdes. Gradvis
nedbrytning med dödlig utgång - det
var ett oerhört smärtsamt besked.

Snart skulle det vara sista gången de
upplevde det annars självklara, som
att Janne lagade mat eller att familjen
for ut med båten. Arbetsgivaren kunde
inte ordna anpassade uppgifter, och så
var hans yrkesliv förbi.
För sonen Olle var pappans sjukdom
ett hårt slag.
– Det var svårt att förklara för en
sjuåring. Nu saknar han sin pappa
enormt. Han har vuxit och mognat
fort.
Det uppstod problem när Olle
var ensam med Janne, och det var
oacceptabelt att pojken skulle behöva
vara ett slags pappa till sin pappa.
Snart fungerade inte hemmet utan
Iréne, och som hon arbetade heltid
måste familjen få hjälp.
Det var nu hennes kamp började.
Hon önskade en person som kunde
vara med Janne några timmar om
dagen för att kunna behålla så mycket
som möjligt av aktiviteter och ett
normalt liv.
– Biståndshandläggare har ofta så
lite erfarenhet av unga dementa, säger
Iréne. Det är ju stor skillnad mellan
någon som har familj och är mitt i
livet och någon som är gammal och
har levt ensam länge. I stället för att
ge familjer resurser så att den sjuke
kan få fortsätta bo hemma, så pressar
de oss anhöriga att placera våra kära
på demensboende. Ofta då också ett
boende för mycket äldre. Det blir ju
billigast för kommunen.
Var man bor kan avgöra vilken
hjälp man får. Själv säger hon sig ha
tvingats slåss med näbbar och klor och
ta Demensförbundet till hjälp. Hon
ser också en outtalad könsskillnad: en
kvinna förväntas ta hand om sin sjuke
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”Det är ju stor skillnad
mellan någon som har familj och är
mitt i livet och någon som är gammal
och har levt ensam länge.”
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man, medan en man med demenssjuk
hustru har betydligt lättare att få hjälp.
Till slut beviljades Janne
dagverksamhet, ledsagare, senare
assistent, småningom assistans
dygnet runt och avlastning på
korttidsboende. Men hans nattliga
ångestattacker och hallucinationer
gjorde situationen ohanterlig. I väntan
på permanent boende fick han vara
kvar på ett korttidsboende, och efter
motstånd från biståndshandläggaren
beviljades också dagverksamhet och
assistenter för att ge den stimulans
som inte boendet kunde tillgodose.
Ångesten kunde nu hållas i schack med
medicinering.
För familjen öppnade försämringarna
en avgrund av sorg som är svår att
sätta ord på. Iréne förlorade sin
älskade, barnen sin far. Terapi, samtal
med vänner och dans har varit till
hjälp.
I april 2014 lyckades Iréne efter
en lång process och med hjälp från
Demensförbundet ordna plats för
Janne på Lindegård i Bromma, ett
boende för unga dementa där man har
stor förståelse för problemen.
Hon kan inte nog understryka
vikten av att få ett LSS- beslut (Lagen
om särskilt stöd) för en sjuk anhörig
som är under 65 år, det underlättade
mycket för både Janne och familjen.
Även på demensboende gäller LLS
fortfarande, problemet är att det är så
få som har resurser för aktiviteter. Och
efter Jannes flytt drogs all assistans och
dagverksamhet in.
Det blir stora ekonomiska påfrestningar för familjen när en anhörig
flyttar till permanentboende. Utöver
hyra och kostavgift måste Iréne enligt
biståndshandläggaren också betala
omsorgsavgift, trots att Janne har
ett LSS- beslut och därmed enligt
Socialförvaltningen är befriad från
den. Också här har Demensförbundet
trätt in för att utreda frågan.
Under alla praktiska problem och
regeltolkningar som måst lösas för
att Jannes sista tid ska bli någorlunda
harmonisk, molar ständigt förlusten
och den djupa sorgen.
– Personen Janne är borta, han
har blivit som ett barn, säger Iréne.
Kärleken har gått över i en ömhet jag
kan likna vid hur jag kände för min
morfar.

Yngre demenssjuka i Stockholm
får inte det stöd de har rätt till
I Stockholm har inte ens en fjärdedel av personer under
65 med primär demens, som Alzheimer, beviljade insatser
från kommunen. Gruppen är liten, men konsekvenserna av
sjukdomen är omfattande också för anhöriga. Handläggare
och deras chefer har bristande kunskaper, insatser kommer
för sent och är otillräckliga. Det finns SOL- boenden med
inriktning mot målgruppen, men inga LSS- boenden, trots att
LSS är en rättighetslag. Bristerna har påpekats i flera rapporter,
exempelvis i den utredning som gjordes på regeringens
uppdrag år 2002 - ändå har inte mycket hänt.

Det är något av vad som framkommer
i skriften ”Situationen för personer
under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013”, utarbetad av Ersta
diakoni på uppdrag av Socialförvaltningen.
– Nej, vi lever inte upp till kraven,
ofta blir det andra lösningar än
de önskvärda, och en orsak är
bostadsbristen, säger Pia Enehage,
en av Stockholms strateger för
funktionsnedsättningsfrågor.
Antalet yngre demenssjuka i skilda
stadsdelar är så få att de inte bildar
tillräckligt underlag för insatser.
Centraliserade åtgärder behövs, men
försök till samordning har inte varit
framgångsrika.
Har man rätt till LSS- boende som
kommunen inte kan erbjuda, ska det
rapporteras till Inspektionen för Vår kvot med icke verkställda beslut
stiger, säger Pia Enehage. Kommunen
ska erbjuda alternativ, och en person
som har LSS- beslut ska inte betala
omsorgsavgift på SOL- boende.
Socialnämnden och Ersta diakoni
vill skapa möjligheter till tidigare
stöd för yngre demenssjuka och
fortbildning av handläggarna, men för
finansiering är de beroende av anslag
från Allmänna arvsfonden.
Krister Eriksson, strateg med ansvar

bland annat för lösningar för yngre
med demens, håller med om att det
kan tyckas märkligt att man måste
söka medel externt.
– Får vi inte anslaget i höst så vet jag
inte hur vi ska göra, säger han.
Ewa Samuelsson (kd), biträdande
socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshindersfrågor, tycker inte att ansökan är
uppseendeväckande.
– Det kan vara en fördel att fler
aktörer är med och även betalar, och
Allmänna arvsfonden består ju av
skattebetalarnas pengar, säger hon.
Men skulle ansökan avslås så är det
stadens ansvar att projektet genomförs
i alla fall.
Att så lite förändrats förklarar
också hon med att det rör en relativt
liten grupp och att samverkan över
kommungränser och landsting är
så personberoende att det ofta blir
tungrott. Hon framhåller att fem
procent av nya bostadsområden
i Stockholms stad är vikta för
gruppboenden eller boende med
särskilt stöd.
Ewa Samuelsson har personligt
engagemang för problematiken
eftersom en nära släkting blev
demenssjuk redan vid 56 års ålder.

Hon nämner forumet Carpe som
staden driver med länets övriga
kommuner med målet att öka
handläggarnas kompetens, men av
Ersta diakonis rapport att döma har
alltför lite tonvikt lagts på yngre
demenssjuka.
Anders Mathlein
Skillnaden mellan SOL
och LSS
SoL, Socialtjänstlagen, stadgar hur
Socialtjänsten ska verka för medborgarnas trygghet, jämlikhet, skäliga levnadsnivå etc. Ansvaret vilar
på kommunen där personen vistas.
Enligt SoL kan man under vissa
förutsättningar vara berättigad till
så kallat särskilt boende. Där hyr
man ett rum/ en lägenhet och använder egna möbler. Avgift för mat
och omvårdnad tillkommer. Personal ska finnas tillgänglig dygnet
runt. Avslag på ansökan om särskilt
boende överklagas till förvaltningsrätten.
Boende enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) betyder att bostaden anpassad bostad eller gruppboende
- dels ska fungera som patientens
privata hem, dels erbjuda behovsanpassning för att möjliggöra ett
så normalt liv som möjligt. Fysiska
och psykiska funktionsnedsättningar - t.ex. demens-sjukdom, utvecklingsstörning - kan berättiga till
LSS- boende. Personal hjälper till
med såväl vardagliga rutiner som
umgänge med andra, aktiviteter,
motion etc.
Hur ser det ut i din kommun? Skriv till Demensförbundet och berätta.
Eller fråga dina politiker –
det är snart val!
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Demensförbundets ordförande
Stina-Clara Hjulström

Glöm inte de äldre!
Demensförbundet sätter fingret på orättvisorna och ställer krav:

Bild från Demensförbundets kampanjfilm.
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Demensförbundets manifest
inför valet 2014
• 	Lagstiftning om minimibemanning inom demens	vården
På åtta demenssjuka får det aldrig
vara mindre än tre vårdpersonal från
morgon till kväll. På natten en vårdpersonal. I dag är det få boenden som
har den bemanningen. Självklart skall
bemanningen förstärkas när vårdbehovet ökar. Lagom, tillräcklig och lämplig
bemanning är bara tomma ord.
I januari 2014 skulle Socialstyrelsen
införa ett system där biståndsbedömarna skulle bedöma behovet innan en
demenssjuk flyttade till ett demensboende. Myndigheten tänkte tydligen inte
på att behovet kan skifta från dag till
annan. Sveriges Kommuner och Landsting var emot förslaget då man räknade
med att det skulle komma att kosta
omkring 18 miljarder! Nytt förslag
kommer 2015. Socialstyrelsens förslag
innebär att man lägger pengar på byråkrati (biståndshandläggare) i stället för
på vårdpersonal! Hur går diskussionen
i Din kommun? Fråga Dina politiker.
Hör av Dig till oss och berätta.
• Närvarande chefer
I stället för att lägga pengar på byråkrati vill Demensförbundet att pengarna
läggs på mer vårdpersonal och chefer
som finns med i arbetet. Chefer som är
de goda exemplen, ser det som sker och
det som inte sker. Chefer som stöttar
och leder personalen ser vårdbehovet
och tar ansvar för utbildningsbehoven.
I Finland har 75 procent av personal
inom äldreomsorgen daglig kontakt
med sin närmsta chef. I Sverige är det 5
procent. (Källa: Professor Marta Szebehely)
Hur är det i Din kommun? Vad vill politikerna lägga pengarna på?
• Fler boende för demens	sjuka och äldre
I dag bor många demenssjuka kvar
hemma alldeles för länge. De sitter
ensamma och isolerade. Hemtjänsten
kommer ett par minuter flera gånger
om dagen, men vad blir det för vård?
”Lämna matlåda 3 minuter utan samtal”, stod det i arbetsbeskrivningen för

en undersköterska i hemtjänsten. Att
ha mer än 20
olika vårdare
i månaden är
ingen kontinuitet. Det skapar
oro och rädsla.
Mellan 2001 och 2012
har var 4:e plats i äldreboende försvunnit, vilket betyder drygt 30 000 platser
(Källa: Professor Marta Szebehely o
Petra Ulmanen doktorand)
En plats på boende kostar ca 650 000
kr så det blir billigare för kommunerna
med ”tvångsboende hemma”. Hur ser
det ut i Din kommun? Tänker politikerna bygga fler demensboende? Fråga
dem och hör av dig till oss.
• Fler Geriatriska platser
(platser för multisjuka
äldre) inom landstingen
och fler utbildnings		
platser inom geriatriken.
Vårdtiderna på akutavdelningarna sjunker, men för gamla multisjuka tar det
tid att återhämta sig. De klarar inte det
snabba tempot. De behöver få komma
till geriatriska avdelningar där det finns
personal som är experter på den gamla
människan. Få möjlighet till rehabilitering och geriatrisk kompetens, inte
förvaring på ett korttidsboende. De
senaste 25 åren har 95 procent av landstingens geriatriska vårdplatser försvunnit! (Källa: Professor Yngve Gustafson)
Sverige med sin åldrande befolkning
måste satsa på geriatriken och fler
läkare med denna specialitet! Kommunpolitiker hänvisar till landstingspolitiker och landstingspolitiker till
riksdagspolitiker. Alla måste ta ansvar
för denna viktiga fråga! Hur ser det ut i
Ditt område?
Fråga politikerna vad de tänker göra
och hör av Dig till oss.
• 	Bättre tillsyn av demens	vården
Det måste bli en bättre och effektivare
tillsyn av boendena. Att kommunerna

själva skall granska sig är
inte tillräckligt. Det är att
sätta ”bocken till trädgårdsmästare”. Inspektion vård
och omsorg (IVO) är den
myndighet som ska granska. 2010 införde Regeringen
bestämmelser av regelbundna
inspektioner i syftet att stärka
skyddet för barn och unga vilket Demensförbundet tycker är bra. 82 procent av IVO:s resurser går till det. De
18 procent som blir kvar ska räcka till
alla annan verksamhet däribland demensboenden. Detta är givetvis alldeles
för lite. Tillsynen måste bli bättre. Vad
tänker politikera i din kommun göra?
Hör av Dig till oss.
• 	Bättre och flexibelt stöd
till anhöriga
Stöd till anhöriga är lagstadgat, men i
många kommuner fungerar det dåligt.
Det är oftast ett byråkratiskt system
utan flexibilitet. Stödet till anhöriga
måste bli bättre. Det bästa stöd anhöriga kan få är att vården och omsorgen
om deras sjuka fungerar.
Mellan 100 000 - 120 000 anhöriga/
närstående har minskat sitt arbete eller slutat arbeta för att ta hand om sin
sjuka eftersom stödet till de sjuka inte
fungerar. Hur ser det ut i din kommun?
Inget parti kommer att få egen majoritet, så det är lätt att i valrörelsen lova
vad man ska göra för att senare skylla
på att man inte hade majoritet och därför blev det inget. Kanske är frågan i
stället om de ställer upp på Demensförbundets krav och tänker driva frågorna.
Om alla partier gör det, ja då blir det en
förändring!

-Hur är det egentligen
ställt med de äldres
situation idag? Gå in på
www.demensförbundet.se
och lyssna på vår podcast,
se vår kampanjfilm och
läs vårt manifest.
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Kampanjerbjudande!
Demensförbundets familjekoncept – stötta hela familjen
Demensförbundet har utvecklat Lundagårdsmodellen till ett
familjekoncept och stöttar nu inte bara personer med en demenssjukdom och deras anhöriga utan även barn/ungdomar.
• Samtalsgrupper för demenssjuka
• Samtalsgrupper för anhöriga
• Stöd till barn och ungdomar

Samtalsgrupper för
demenssjuka
Studiematerialet ”Att slippa göra resan
ensam”gör det möjligt att enligt
Demensförbundets modellstarta
samtalsgrupper för demenssjuka runt
om i Sverige. Vill man vara med i en
samtalsgrupp kan man kontakta den
lokala Demensföreningen
eller Studieförbundet Vuxenskolan.
Samtalsgrupper för
anhöriga
Demensförbundets nationella Yngrenätverk finns för unga anhöriga, make,
maka, sambo som är under 65 år och
har en demenssjuk partner. Yngrenätverket är uppdelat i fyra områden
södra, östra, västra och norra Sverige.
Hemsida: www.demensnatverket.se.
Demensförbundets Demensföreningar
har anhöriggrupper för stöd, kunskap
och erfarenhetsutbyte.
Stöd till barn och ungdomar
Jenny Eriksson har skrivit Du är inte ensam – en bok för barn och ungdomar, i
samarbete med Demensförbundet. Det
var den boken hon letade efter, då hennes pappa fick Alzheimers sjukdom,
när hon bara var 10 år. Boken riktar sig
även till olika yrkesgrupper som möter
barn och ungdomar till exempel skolsköterskor, lärare och kuratorer i låg-,
mellan- och högstadiet. Boken kan
beställas på www.demensforbundet.se.

12
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Kampanjpris
180 kr (ord. 260 kr)
För hela paketet med:
Att slippa göra resan ensam,
Du är inte ensam och
Fråga på.

En modell för samtalsgrupper med personer som nyligen fått en demensdiagnos och är tidigt i sin sjukdom.

En bok för barn och ungdomar med en
demenssjuk förälder. Boken Jennt letade
efter som 10-åring då hennes pappa fick
Alzheimers sjukdom.

Fråga på är baserat på ofta förekommande frågor som anhöriga har ställt till
Demensförbundets telefonrådgivning.
Ett bra material till samtalsgrupper för
anhöriga.

Anhörigriksdagen
gick i solens tecken

Gunilla ForsbergWärleby.
Kerstin Ribbelöv, Lisbeth Andersson och Inge
Dahlenborg Varbergs Demensförening.

Anhörigstöd – en del
av rehabiliteringen
Leg. arbetsterapeuten och forskaren Gunilla Forsberg-Wärleby och leg. fysioterapeuten Susanne Edholm, berättade
på årets anhörigriksdag om betydelsen av att anhöriga blir
delaktiga när närstående behöver rehabilitering i hemmet.
Utgångspunkten var ett utvecklingsprojekt som tagits fram
av Bodil Evertsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering
på Östersunds kommun, och Gunilla Forsberg-Wärleby,
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
I projektet poängteras att livskvaliteten kan påverkas
positivt både hos den anhörige och den som rehabiliteras,
om anhöriga ses som en samarbetspartner och görs mer
delaktiga.
-Rehabilitering handlar ju om att personen som blivit sjuk
kan få rätt stöd för att kunna klara så mycket som möjligt
själv, och komma tillbaka efter sin sjukdom. När det gäller
demenssjukdomar gäller det snarare att hitta möjligheter för
att underlätta vardagliga rutiner, säger Gunilla ForsbergWärleby. Att vara anhörig till någon som är demenssjuk
eller fått kognitiva nedsättningar efter en stroke kan vara
oerhört smärtsamt och tungt. Med ett riktat stöd från sjukgymnast och arbetsterapeut som gör den anhörige delaktig
i rehabiliteringsprocessen ger, enligt flera olika studier, en
större trygghet och att vardagen kan hanteras lättare.
Gunilla Forsberg-Wärleby menar att man måste lyssna in
hur anhöriga ser på situationen och fråga vilken kunskap,
handledning och stöd som de upplever att de behöver.
-Det vanliga är att man som rehab-personal enbart inriktar sig på den som är drabbad av sjukdom, eller att bara den
anhörige är i fokus. Men vi behöver ha hela familjen i fokus,
och bidra till att anhöriga får kunskap om hur man till
exempel bemöter en person med demens, vilka hjälpmedel
som finns, och hur man kan hantera rörelseproblematik.

Vi lyste i kapp med solen i våra gula tröjor på Anhörig-

riksdagen 20-21 maj, och var mycket glada över att få representera Demensförbundet. Montern delade vi med «Lättläst». Trevliga grannar att samtala med!
Många nya kontakter togs, och det var ett stort intresse
för Demensförbundets familjekoncept. Vi tog chansen och
gick på så många föreläsningen vi kunde, bäst var nog Jenny
Eriksson «Jag är både stark och svag». Med stolthet kunde
vi visa att Jennys bok fanns att köpa hos Demensförbundet i
familjekonceptet.



Telefon 070-526 85 67 eller sales@efrid.se
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Långt ifrån alla som får en demenssjukdom blir aggressiva och våldsamma,
men det förekommer. Det kan även vara så
att omgivningen utsätter den demenssjuke
för våld. Britt-Inger Saveman arbetar som
professor vid institutionen för omvårdnad
på Umeå universitet och har forskat på
våld mot äldre.

Våld bland äldre
kan ha många
ansikten

Text: Johan Post

Ordet våld är ett vitt begrepp och de
flesta tänker förmodligen på slag och
sparkar men inom demensvård så kan
det stå för mer än bara det fysiska.
– Tecken på våld behöver inte bara
vara blåmärken. Det kan även vara att
den demens-sjuke har långa oklippta
naglar, att man är smutsig eller sover i
orena lakan, säger Britt-Inger Saveman.
Det våld, eller den försummelse, som
sker inom hemmets fyra väggar där
två äldre lever ihop och den ene har en
demenssjukdom be-höver inte ha ett
tydligt offer och en förövare.
– Den som har en demenssjukdom
kan under perioder bli aggressiv och
utåtagerande och vara den som misshandlar. Då är det inte lätt att hantera
för den övriga familjen, hemtjänst eller
läkare.
Risken ökar också om det är en familj som är van att lösa konflikter med
våld. Andra riskfaktorer är hög ålder,
depression, isolering från omvärlden
och andra funktionsnedsättningar som
till exempel afasi. Britt-Inger Saveman
har under sin forskning stött på många
olika exempel på hur våldsamma situationer uppstår inom familjen och mot
den demenssjuke.
– Det kan vara en person med
långvarigt alkoholmissbruk som tar
sin mammas pension för att finansiera
missbruket. Mamman är demenssjuk
och den ende som tar hand om henne
är pappan, som själv är gammal.
Det finns flera tecken som utom-
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stående kan titta efter om man misstänker att det förekommer våld eller
missförhållanden i ett hem.
– Ställer man en fråga till den som
har en demenssjukdom, och märker att
den inte vågar svara utan tittar på sin
partner och är väldigt rädd så bör man
bli uppmärksam. Om den demenssjuke berättar att han eller hon blivit
bestulen eller sexuellt utsatt så måste
man också ta det på allvar. Det är alltid
viktigt att utreda sådant för det kan
mycket väl ligga en sanning bakom,
berättar Britt-Inger Saveman.
För tjugo år sedan lade Britt-Inger
Saveman fram sin avhandling om våld
mot äldre. Hon kan konstatera att avhandlingen, och de rekommendationer
som hon då kom fram till, fortfarande
är aktuella.
– Det behövs mer utbildning, en del
lagstiftning och framför allt uppföljning.
Hon efterlyser även mer samarbete
mellan olika professioner, som läkare,
sjukgymnaster, gode män, hemtjänst
och distriktsköterskor.
– Lagstiftning i all ära men om vi
inte gör något åt missförhållanden
så spelar det ingen roll hur bra lagar
vi har. Man ska inte vara rädd för att
kontakta polis eller sociala myndigheter om man misstänker våld mot demenssjuka, det är heller inte nödvändigt att avslöja identiteten på familjen
eller patienten, avslutar Britt-Inger
Saveman.

CSN betraktar inte demens som en
dödlig sjukdom - det fick konsekvenser
för vårdande student
I Demensforum nr 1 2014 fanns en artikel om hur en 25-årig student nekades studiemedel. Skälet
var att hon inte klarade att ta så många poäng som Centrala studiestödsnämnden (CSN) kräver för
utbetalning av studiemedel. Varför studenten under en period inte klarade studierna fullt ut, var
att hennes demenssjuke pappa blivit så dålig att hon måste hjälpa till att ta hand om honom. Detta
krävde mycket av hennes tid. Hon skrev flera brev och vädjade till CSN om förståelse, men det blev
kalla handen från CSN med
motiveringen: ”Undantag
från reglerna sker endast
om en nära anhörig lider av
en dödlig sjukdom”.

Här får CSN svar:
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Agnetas spalt

Precis framför oss gick en fin äldre
man. Han stannade vid kistan och
sade: ”ja här står vi nu tillsammans,
alla dina vänner och medarbetare i
Folkpartiet och nykterhetsrörelsen…”.
Min kollega som visste var jag hörde
hemma politiskt och att jag gärna
drack vin ibland, puttade på mig, log
lite insinuant och muttrade lågt: vad
mycket man inte vet om varandra!”.
Jag kunde ju inte gärna svara just då,
inte heller kunde jag säga ”nej” till
talaren. Det var bara att stå kvar och
hänga med. Det kändes obekvämt, som
att ha grus i skorna.
Nu i sommar var jag med om något
liknande. Inte begravning. Nej TV4
skulle ha ett inslag i sina 19-nyheter
om vad som avhandlats på en stämma
för läkare som forskade om Alzheimers
sjukdom. Nu ville de ha en som led av
det med i programmet. Jag svarade så
klar ”ja”. Är man linslus, så är man.
Jag hade också i
veckan läst och
hört om det
man pratat om
en tid, att Alzheimer inte bara var EN sjukdom, utan
att namnet skulle ses som ett paraplynamn för en mängd olika förändringar
i hjärnan. Det hade samband med det
varit en debatt om medicineringen
som just därför så klart inte har effekt
å oss alla. Det där hade jag som sagt
läst om i DN, så det kändes helt okej
att vara med i det sammanhanget. Vad
jag inte visste när de spelade in, inte
förrän jag såg inslaget på TV, var att
en kvinnlig forskare skulle uttala sig
som hon gjorde i samma inslag. Enligt
henne kunde tre av fyra undgå att
bli sjuka om vi levde ett sunt liv med
mycket motion, rätt mat o dryck. Även
många skulle slippa cancer på samma
sätt. Varför måste man stampa på dem
som redan ligger? Visst, jag vet att en
alkoholdemens finns, jag vet att vissa
cancersjukdomar beror på rökning
och alkohol, fel mat m.m. Men jag vet
också hur många som drabbas trots ett
normalt sunt liv. Alla barn och unga
människor som drabbas av cancer har
inte ens hunnit börja ett destruktivt

Grus i skorna
Ibland hamnar man i situationer man inte kunnat förutse, inte känner sig bekväm
med.
När jag var ganska ny som präst avled
en av våra ledamöter i kyrkorådet. Jag
tyckte om honom. Han hade varit en
av dem som velat ta emot mig som
präst fast jag var kvinna. Den här mannen var en engagerad människa, folkpartist, nytkterhetskämpe och deltog
också i missionskyrkans arbete. Det
blev en stor begravning i vår fullsatta
kyrka. Naturligtvis var vi fler präster
som deltog.
När det var dags för defilering var
det många som stannade till för att
tacka och säga några personliga ord.
Jag och min kollega satt långt bak, men
plötsligt viftades vi in i raden som stod
och väntade att få lägga sin blomma.
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liv. Kvinnor som lever med den medfödda genen för bröstcancer kan inte
springa ifrån den. Eventuellt kan de
operera bort sina bröst. Den som har
den ärftliga formen av Alzheimers kan
inte operera bort sina bröst. Den som
har den ärftliga formen av Alzheimers
kan inte operera bort hjärnan.
Visst vet jag hur både nyttigt och
skönt det är att röra på sig. Så länge
det gick fjällvandrade vi om somrarna,
gick långpromenader is skogen när vi
var lediga. Vi var ofta ute och plockade
bär och h svamp. ”Min” kyrka ligger i
kanten av Nackareservatet, där gick vi
mellan arbetspassen. Däremot har jag
alltid avskytt redskapsgymnastik. Det
var min fasa i skolan. Som sjuk skyr jag
gym. När man är rädd för apparater,
inte kommer ihåg vilka knappar man
ska trycka på o.s.v. rör man sig inte i
sammanhang där manar utlämnad i
en stor sal bland svettiga tjusig människor, som vet hur man gör. Ska det
gå måste någon stå bredvid, inte för
att peppa utan för att ge trygghet och
sköta det praktiska. En av mina vänner
ökande farten på rullbandet i s stället
för att minska som han tänkt. Det höll
på att bli katastrof.
Nåja när jag såg programmet förstod
jag varför jag fått frågor om motion.
Då önskade jag att man valt en annan
representant för Alzheimers, en smal
och vältränad person. Det finns många
av den i våra grupper i Demensförbundet. Jag avundas dem så klart. Men
när kroppen och balansen inte längre
lyder, får man traska på så gott det går
med rollatorn och tänka på den gamla
goda tiden. Det är inte så länge sedan
vi skulle försöka hålla sjukdom stången
med något glas rödvin och ett par mörka chokladbitar om dagen. Ännu några
år tidigare tyckte Läkemedelsverket att
våra bromsmediciner var så dyra, att de
i ett utskick rekommenderade whisky
och pussel. Utskicket fick snart dras
tillbaka. Ändå det var tider det!
Att jag medverkat i ett nyhetsinslag
där motion är den enda frälsningen
känns verkligen som grus i skorna.
Agneta Ingberg

Vi anhöriga kan
påverka omsorgen –
det lönar sig att
göra sin röst hörd
Alla ni som har någon närstående på äldreboende,
demensboende eller som är beroende av hemtjänsten
- ge inte upp! Vi är många, och tillsammans kan vi
påverka.
Många som länge skött en anhörig hemma upptäcker att
man måste fortsätta att engagera sig för att den närstående
ska få nödvändig omsorg. Vi måste väcka beslutsfattare ur
föreställningen att det mesta är bra. Under fem år med hemtjänst och fyra år på särskilt boende har jag fört loggbok över
min 94- åriga, demenssjuka mamma. Jag sitter i styrelsen för
Gävle Demensförening, och vi har bildat ett boenderåd med
anhöriga. Vi vidarebefordrar synpunkter till beslutsfattarna,
men trots flera skrivelser och debattartiklar har tystnaden
varit kompakt, från höger till vänster. Nu är det ju valår, och
då brukar man särskilt ömma för de äldre. Det är hög tid att
visa att det inte bara är valfläsk, t.ex. genom att leva upp till
Demensförbundets kravlista.
Min mammas boende är på det hela taget bra, men åtskilliga brister har jag påtalat för Gävle Omvårdnad och fått
åtgärdade. Bland annat krävde jag att det på rummet skulle
finnas en anteckningsbok där utförda aktiviteter noteras,
signerade och med datum.
Beslutsfattarna måste få klart för sig var det brister.
Händer inget kan vi göra massmedier uppmärksamma på
missförhållanden. Envisa påtryckningar kan ge resultat. Ett
exempel: tidigare fick de gamla omelett med svampstuvning
till jul, nu serveras riktig julmat. Och efter tre års klagomål
fick gångarna i Sinnenas trädgård en beläggning som lämpar
sig för rollator och rullstol...
I skrivelser har vi påpekat sådant som att det krävs ökad
bemanning i takt med att de boendes hälsa försämras, och
ifrågasatt varför en så oproportionerligt stor del av vårdorganisationen utgörs av administration. Och varför har
vårdpersonalen så många bisysslor när de borde ägna sig åt
de boende?
Det är beklämmande att inse hur lite politikerna vet om
den verksamhet de har att besluta över. Demenssjuka är en
maktlös grupp som borde kunna lita på att samhället ser till
att de får den vård de behöver och förtjänar.
								

Nej, vi tänker inte
behandla alla lika
För vi tror inte att du är likadan som alla
andra. Du vet själv vad du gillar, vad som får
dig att må bra och hur du vill umgås med
andra. Och det blir väl inte mindre viktigt
bara för att du blir äldre?
Livet ska levas – hela livet.

Ett medmänskligare samhälle

Birgitta Johansson
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Doktorn har ordet
Anders Lindunger är klinikchef för Folktandvården i Jakobsberg och Kungsängen inom Stockholms Läns Landsting.

När minnet sviker blir
munnen lidande
Av Anders Lindunger

Att ha en frisk mun och kunna äta utan problem eller smärta
är viktigt för ss alla. Äldre personer med demenssjukdom som
bor hemma löper stor risk att inte få det stöd de behöver för
att sköta sina tänder och har ofta svårt att hålla kontakten
med tandvården. När tandborstning inte hinns med eller
glöms bort leder det till ökad ohälsa, lidande för den enskilde
och kostnader för samhället.
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Hemtjänstpersonal och anhöriga
känner inte alltid till hur stora konsekvenser det kan bli av att inte sköta
munhygienen. Många tycker också att
det känns ovant och svårt att fråga om
munhälsan.
Om tänderna inte sköts riskerar
man förr eller senare att få göra stora
ingrepp. Tyvärr är det här särskilt vanligt när det gäller äldre med demenssjukdom som bor hemma och som tappat kontakten med tandvården. Och
det vi ser nu är bara början. Tidigare
hade många äldre löständer. Den nya
generationen äldre har allt fler egna

tänder kvar men också implantat och
bryggor. Det gör det både viktigare
och svårare att sköta tänderna.
Personer med problem i munhålan
får svårt att äta vilket försämrar deras
allmäntillstånd. Det kan bli obehagligt
att inta sina mediciner och dålig munhälsa kan leda till försämrat socialt liv
om man saknar tänder eller har dålig
andedräkt.
Vi får lära oss att se munnen som
en del av kroppen och bli bättre på
att uppmärksamma munhälsan hos
de som drabbas av olika former av
demens.
Att se munnen som en del av kroppen och dessutom som kroppens
spegel är ett viktigt fokus för vården i
framtiden.
Så tidigt som möjligt bör vården
tillsammans identifiera sköra patienter
med risk och förse dem med individanpassat profylaktiskt stöd.
Äldreomsorg, primärvård och minnesmottagningar i nordvästra Stockholm har därför, i samverkan med
FOU nu, tagit fram lokala lösningar
för ökad samverkan så att personer
med demenssjukdom och deras anhöriga får bättre stöd och hjälp.
Under det arbetet konstaterades att
munhälsan behövde uppmärksammas.
Tillsammans med Folktandvården i
Jakobsberg och Ekerö, anhöriga och
berörda verksamheter i Ekerö och
Järfälla har man nu tagit fram enkla
konkreta åtgärder som äldreomsorg,
primärvård och minnesmottagningar
kan använda sig av.
Du som drabbats eller din anhöriga
kan i alla händelser ta upp frågor runt
munhälsa med ditt tandvårdsteam. De
bör kunna hänvisa vidare om de inte
kan hantera de behov av omsorg som
du har rätt till.
(Fråga gärna om du behöver få råd
på epost anders.lindunger@ftv.sll.
se)
På Folktandvården Stockholms
hemsida kan du ta del av ”Fakta
och råd: Äldres tänder” eller mejla
frågor direkt till en tandläkare med
fördjupad kompetens inom äldretandvård med lång erfarenhet av
att hjälpa patienter med demenssjukdom.
Ladda gärna ner materialet
”Bättre munhälsa – förslag till åtgärder för äldreomsorg, primärvård
och minnesmottagningar”.
www.founu.se
www.folktandvardenstockholm.se

Olika avgifter och
krångliga system kan
stjälpa äldres
ekonomi
Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är ofta krångliga, och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det visar Socialstyrelsens kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem.
– Både äldre och anhöriga kan ha
svårt att skaffa sig kunskap om vad de
betalar för, säger Anna Bennet Bark,
utredare vid Socialstyrelsen.
Den dyraste matlådan för den som
bor i ordinärt boende kostar 102
kronor i en kommun, medan 10 andra
kommuner tar under 40 kronor. Priset
avser en portion mat och inkluderar
inte eventuella avgifter för hemleveransen.
Socialstyrelsens kartläggning visar
också att bostadstillägget för pensionärer i många fall inte täcker kostnaderna
för hyran i särskilt boende. I var fjärde
kommun är hyran i särskilt boende

över 5000 kronor/månad. Det innebär
att bostadstillägget för pensionärer
där maxbidraget är 5000 kronor per
månad inte räcker till. Hyran måste då
betalas med pengar som skulle ha gått
till mat och andra levnadsomkostnader. Många äldre har även kostnader
för sjukvård, sjukresor, tandvård och
hjälpmedel som landstingen tar ut
avgift för.
– Kommuner och landsting behöver
koordinera sina avgiftssystem, annars
riskerar avgifterna för olika vård och
omsorgstjänster att stjälpa de äldres
privatekonomi, säger Gert Alaby, som
är äldresamordnare vid Socialstyrelsen.

Ett levande liv livet ut!
Genom demensvård med innehåll och kvalitet kan man skapa
meningsfullhet trots funktionshinder demens. Vi har lyckats och hjälper
gärna din enhet att nå samma mål.
Ni får utbildning och handledning i reminiscens, individuell
omvårdnad, värdegrund m.m. Värdefulla tips och idéer som direkt kan
omsättas i praktiken och ge en bättre miljö för alla inblandade. Detta kan
ske genom att ni kommer på studiebesök eller att vi kommer till er.

OBS! Se TV-serien om Sveriges bästa äldreboende på SVT Play.
SVT sänder även ett uppföljningsprogram från
Smedsberget i september 2014.

www.hattstugan.se • info@hattstugan.se
eller 0498-492425, Jane Lindell Ljunggren
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Dessvärre är det här förhållandet vanligt i demens/äldrevården runt om i landet.
Örnsköldsviks Demensförening skrev en debattartikel i
ÖA angående vården på natten och personalens agerande:
”Heder till vårdpersonalen som har mod att reagera på
vårdsituationen i Björkhem”. Styrelsen i föreningen bestämde att uppvakta nattpersonalen med tårta och en liten
penninggåva för visat civilkurage inom äldrevården. Att
med mod och engagemang våga stå på de svagas sida ger
heder till nattpersonalen på Björkhem.

Ett gäng modiga kvinnor i äldrevården som protesterade mot underbemanning, från vänster: Karin Edlund,
Carina Sjölund, Monica Edlund, Katarina Rönnquist, Nina
Westin, Elisabeth Carlsson och Anita Lindhal

”Heder åt personalen
som vågade protestera
mot nattlig underbemanning”
I slutet av januari fick personalen på Björkehem i Gideå,
Örnsköldsviks kommun nog av den situation som de arbetade under i sina nattpass. För ett antal år sedan byggdes
ett nytt boende i Gideå. Björkhem är numera förändrat till
ett Vård- och Omsorgsboende. Genom att Björkhem var
ett nybygge så avvecklade kommunen det gruppboende för
demenssjuka, som funnits i ca 10-15 år. Ett märkligt beslut
från ansvariga i kommunen. Idag är det många kommuner
som väljer att omvandla äldreboenden till Vård- och Omsorgsboende där man vårdar demenssjuka människor med
andra äldre sjuka människor. Det innebär att alltför många
kommuner går tillbaka till en vårdnivå som vi hade för ca
15- 20 år sedan. Kan det vara så, att genom dessa namnbyten så blir inte kommunerna skyldiga att öka bemanningen.
Björkhem är byggt i tre våningar och det är två vårdpersonal som arbetar natten. Eftersom boendet har svårt
demenssjuka tillsammans med andra sjuka äldre så kan nätterna bli väldigt oroliga när de gamla vaknar och ropar på
hjälp, eller är uppe och går och inte hittar tillbaka till sina
rum. Efter ett antal år som nattpersonal så inser de att det
här inte är värdigt, och lider av att inte kunna ge de gamla
en trygg vård på grund av att de är för få som arbetar natten.
Ingenting händer, trots att man under en lång period påpekat för ansvariga chefer om missförhållanden på natten.
Då tog samtlig nattpersonal saken i egna händer och skrev
till politikerna. Det blev en stor artikel i ortstidningen ÖA,
som skrev om den nattliga situationen på Björkhem.
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Getost, mineraler och
”klengås” på uppskattad resa
i Dalsland
Tack vare ett generöst bidrag från Lions kunde vi, Demensföreningen Stenungsund-Tjörn-Orust, anordna
den här fina resan till Dalsland för 30 anhöriga till demenssjuka personer.
Efter att ha plockat upp folk i Stenungsund och Orust, gick
resan till Dalspira där vi bjöds på kaffe och smörgås. Därefter följde en uppskattad provning av ett stort antal getostprodukter från det egna mejeriet och slutligen tillfälle att
inhandla de egna produkterna, främst olika getostar.
Nästa anhalt var Stenboden som startade 1965 som en
hobby. Företaget som grundades 1973 är ett populärt resmål och har nu ett stort urval av stenar och mineraler. Det
fanns även ett litet mineralmuseum.
Nästa anhalt var en god lunch i trakten av Håverud.
Därefter gick resan till Akvedukten i Håverud, där vi fick
lite egen tid att vandra runt i det vackra vädret.
Efter rundvandringen i Håverud åkte vi vidare till
Örtagården i Dals-Rostock där vi fick en guidad tur.
I Örtagården finns 350 olika nyttoväxter med lättlästa skyltar som beskriver namn, historia och användningsområden.
På vägen hem stannade vi till vid Hamrane Bak & Kaffestuga där vi åt den traditionella Dalsländska ”Klengåsen”
som består av nybakad Dalslandskaka från vedeldad ugn,
med smör och riven ost.
Fler bilder från resan finns på vår hemsida www.stodemens.se
under rubriken Bilder.

	
  

En sagolik dag runt Mjörn
Demensföreningen Lerum gjorde i somras
en utflykt med båt runt sjön Mjörn.
En lyckad och solig utflykt.
Text: V. From
Foto: L. Björk

Vår båtfärd från Alingsås över sjön
Mjörn till Sjöviksgården på andra sidan var en underbar naturupplevelse.
Väderguden var oss nådig och Mjörn
med sina cirka 60 namngivna öar
och skär låg spegelblankt i strålande
solsken. Den k-märkta S/S Herbert,
som byggdes 1905, gled tyst och säkert
fram.

Vi inledde färden med fika ombord,
4-mansbesättningen berättade att
Herbert byggdes på torpet (Eriksbergsarbetarnas eget namn på sin
arbetsplats), och om hennes turer som
fraktfartyg för timmer och pappersmassa på Dalslands kanal. Herrarna
(vi var 11 herrar och 12 damer) i vårt
sällskap var mycket intresserade av

Herberts originalmaskineri, tittade
noga på maskinen och frågade besättningen om många detaljer.
När vi hade lagt till tog vi en liten
promenad upp till Sjöviksgården
där vi hade bokat lunch och kaffe
och kaka. På väg tillbaka till Alingsås
kryssade vi förbi Risön. Risön är den
största av Mjörns numera obebyggda
öar, och är sedan1894 en republik med
syfte att främja friluftslivet på och
kring Mjörn.
Det sagolikt vackra landskapet på
och runt Mjörn är en rofylld upplevelse som ger tid till eftertanke. Utflykten uppskattades väldigt mycket av
alla deltagare! En underbar dag i varm
gemenskap!

Demensbutiken.se
Antalet personer med demenssjukdom
stiger i takt med att den äldre
befolkningen ökar.
Anhöriga som vårdar närstående
blir också allt fler.

Här kan du
köpa böcker,
hjälpmedel
och presenter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
arbetar för ett anhörigvänligt samhälle

Du kan även prenumerera
på ett gratis nyhetsbrev!

Läs mer på:

www.anhoriga.se
demensforum Nr 3- 2014
demensbutiken.indd 1
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2014-08-27 1

Korsord
3-2014

Namn:

Adress:

Postadress:

Lösningen på korsordet skall vara oss
tillhanda senast den 15/10 2014.

Demensförbundet
Lundagatan 42 A,
117 27 Stockholm
De tre första öppnade
rätta lösningarna vid
dragningen vinner
2 Sverigelotter
vardera.
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Grattis
säger vi till vinnarna
av korsord nr 2-2014.

Sivert Andersson, Nyköping,
Sigrid Björnström, Ljusdal,
IngaBritt Johansson, Stenungsund.

2 Sverigelotter var

Vinner ni en storvinst meddela oss gärna det.

Lösningen på korsordet
2-2014

Vid Umeå universitet pågår en studie som undersöker om demenssjuka personer kan klara av mer själva om de får
fysisk träning. Personen på bilden har inget samband med texten.

Positiva effekter av
fysisk träning vid
demenssjukdom
Demensfonden delar årligen ut
ett 50-tal stipendier till forskning
inom området demenssjukdomar.
Bland dem som i år fått stipendium
är Annika Toots, tillsammans med
sin handledare Erik Rosendahl, och
övrig forskargrupp på Institutionen
för samhällsvetenskap och rehabilitering vid Umeå universitet.

Annika Toots är sjukgymnast och doktorand. Stipendiet avser en studie som
belyser olika effekter av fysisk träning
för personer med demenssjukdom.
Studien är bland annat kopplad till
ADL, som Annika Toots arbetar med.
ADL-beroende omfattar behov av stöd
i det vardagliga livet, som exempelvis
personlig hygien, att äta och gå. Träningen ska stärka förmågan att klara så
mycket som möjligt själv.
-Demenssjukdom är en av de främsta
orsakerna till att människor blir beroende av hjälp när fysiska och kognitiva
funktioner är nedsatta. Fysisk träning
skulle kunna möjliggöra att man blir
mindre beroende av hjälp i olika situa-

tioner. Det är det vi vill ta reda på och
belysa i vår studie, säger Annika Toots.
En bakgrund är att tidigare mindre
studier inom området har sett lovande
ut. Studien UMDEX (Umeå Dementia
and Exercise) som Annika Toots och
forskargruppen genomfört är stor och
med hög kvalitet. De 186 deltagarna,
65 år eller äldre med demensdiagnos,
lever på olika äldreboenden kring
Umeå. Antingen fick man delta i högintensiv funktionell träning (HIFE),
eller ingå i en kontrollaktivitet. Träningen har varit individuellt anpassad med bland annat benstyrke- och
balansövningar som ska likna aktiviteter i det dagliga livet. Kontrollgruppen
hade en sittande aktiveter där man
pratade eller sjöng tillsammans.
-Den fysiska träningen leddes av
sjukgymnaster och varade 2 – 3 gånger
i veckan under 7 månader, där deltagarna utvärderades vid två tillfällen,
berättar Annika Toots. Ännu så länge
är resultaten inte publicerade och färdiganalyserade. Hur ser då de preliminära resultaten ut?

Annika Toots,
sjukgymnast och
doktorand.

-De visar på positiva effekter, både
på balansförmåga och ADL förmåga,
säger Annika Toots. Effekterna är
mer påtagliga för de som har en icke
Alzheimertyp av demens, till exempel
vaskulär demens. Effekten var något
mindre tydlig för personerna med
Alzheimerdiagnos. Våra resultat tyder
alltså på att det kan finnas en viss
skillnad mellan olika demenstyper när
det gäller effekterna av fysisk träning.
Men, som sagt, vi är inte färdiga än.
Det slutgiltiga resultatet hoppas vi
kunna presentera i höst.
Anders Post

Demensfonden är Demensförbundets
fond för forskning kring Alzheimers
sjukdom och andra demenssjukdomar.
Fonden delar ut ett 50-tal stipendier årligen för medicinsk forskning,
omvårdnadsforskning, utveckling
av stöd till demenssjuka och deras
anhöriga. Demensfonden är fristående,
från bland annat läkemedelsindustrin.
Anslagen styrs enbart av forskningens
kvalitet och nya innovativa forskningsprojekt.
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Vill du bli medlem?
Kontakta den lokala Demensföreningen på din ort eller ring
Demensförbundet.
Vi har nästan 11.000 medlemmar, i
130 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 erfarenheter 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.

Demensförbundets skrifter m.m.
DemensForum
Demensförbundets medlemstidning
4 nummer/år.
Anhörigboken
En bok med information och praktiska
råd. Pris: 150:- Ingår i medlemsavgiften.
Att handleda inom demensomsorgen
Hur man kan använda den ”jagstödjande
metoden”. Pris: 90: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 som bygger på samtals-ämnen som varit angelägna i 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:-

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

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
upplever sin situation som Alzheimersjuk
idag och tidigare. 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:-

Demenslinjen
Är du anhörig?
Har du frågor?

Riktlinjer för planering av demensboenden
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.
Den är upplagd som en studiecirkel
för arbetsplatsen med en tydlig studiehandledning. Pris: 110:Du är inte ensam
– en bok för barn och unga med en
demenssjuk förälder. Pris: 60:Kunskapsnyckeln
Praktiska råd inför flytt till demensboende. Pris: 5:Morfars batteri håller på att ta slut
Tips och hjälpmedel för en lättare vardag för demenshandikappade och deras
anhöriga. Pris: 60:-

Musik-CD
Ljusa ögonblick
12 finstämda svenska sånger av folkkära artister. Alla har ett personligt
engagemang kring demenssjukdomar.
Pris: 180: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 alzheimerssjuke 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: 250:-

(Porto och expeditionsavgift tillkommer vid leverans)

Demensförbundet
har rikstäckande
telefonrådgivning:

0485-375 75
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)

bg 900-8582, pg 90 08 58-2

