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hösten har kommit. Regnet 
piskar mot rutan och blåsten 
får grenarna att böja sig. Löv 

som envist försökt sitta kvar ger upp 
och virvlar runt i trädgården. Kylan 
kommer smygandes. Jag har det my-
sigt där jag sitter och kurar framför 
brasan, smuttar på vinet och njuter 
av värmen.

TV 4 börjar med nyheterna och jag stel-
nar till. man visar en dold inspelning 
från en konferens för handläggare inom 
en kommun. Kommunen har betalt dyra 
skattepengar till en konsult som skall 
lära deltagarna att spara pengar genom 
att minska timmar för dem som har Lss
(lagen om stöd och service som funk-
tionshindrade är i behov av för att klara 
sin vardag). Konsulten raljerar och sä-
ger något i stil med att man skall säga 
att det skall användas mindre tvål och 
schampo så blir det inte så halt på golvet 
och då räcker det att en personal hjälper 
till och kommunen sparar pengar! Jag 
sätter vinet i halsen. eländet fortsätter, 
för nu hör man hur flera av deltagarna 
skrattar! Hur kan detta vara möjligt? 
Varför reste sig inte alla åhörarna och 
gick? det skrämmer mig att personer 
med funktionsnedsättning, dit även de-
menssjuka hör, skall vara beroende av 
sådana tjänstemän. Vart har etik, moral 
och medmänsklighet tagit vägen? Var 
finns människovärdet? Är det bara jakt 
på pengar det handlar om?

Bo kvar hemma
det har blivit ett politiskt mantra ”Bo 
kvar hemma”. Jo, många vill det och har 
det bra hemma, men långt ifrån alla! I 
varje fall ville inte den 99- årige mannen 
det. Han bodde ensam, kände sig otrygg 

och ramlade ofta. Han kunde med stor 
möda ta sig till badrummet som låg en 
våning upp. Ansökan till ett boende av-
slogs! Politikern förklarade att hans be-
hov inte var tillräckligt stora. Ålder är 
inget skäl. Toalettbesöken kunde lösas 
med en fristående toalettstol i vardags-
rummet! Jag skulle velat fråga politi-
kern om hon hade en toastol hemma i 
sitt vardagsrum. Hur mycket får man 
kränka en gammal människa? Vad är det 
för samhälle där politiker, tjänstemän 
och jurister (vid överklagande av beslut) 
skall avgöra om den äldre är tillräckligt 
orolig, tillräckligt ensam, tillräckligt o-
trygg, eller ramlar tillräckligt ofta? Har 
medmänsklighet och sunt förnuft helt 
försvunnit?

Vissa kommuner har satt i system att 
de äldre inte får en plats på ett boende 
förrän man prövat maximalt med hem-
tjänst. Vanligt sunt bondförnuft finns 
inte längre. det är väl ändå den gamla 
människan som bäst känner till sina be-
hov!

Ingen sjukvård
ett stort bekymmer är att många kom-
muner säger att de inte har sjukvård. 
några patienter finns inte. de svårt sju-
ka, multisjuka är numera kommunens 
brukare, klienter, boende eller kunder. 
undra på att det blir fel. de äldre som 
bor på boenden är i dag betydligt sjuka-
re än tidigare. På boendet slutar de sina   
dagar. Personalen där har många gånger 
ingen eller liten sjukvårdsutbildning. 
Läkare och sjuksköterskor kommer som 
konsulter, men finns inte med naturligt. 
det är sannerligen dags att börja inse 
verkligheten! det behövs resurser för att 
ge en god vård.
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Socialstyrelsens meddelade i septem-
ber att föreskrifter om behovsanpas-
sad bemanning inom äldreomsorgen 
kommer att träda i kraft först under 
2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det 
gäller både reglerna för boenden med 
personer med demenssjukdom och de 
för alla andra äldreboenden. 

Demensförbundet tycker så här: 
Att skjuta upp reglerna om bemanning 
i äldreomsorgen är att strunta i att det 
är underbemannat. demensförbundet 
tycker visserligen att föreskrifterna som 
skulle börja gälla 2014 inte är bra, men 
de var åtminstone ett steg på väg.  I före-
skrifterna fanns nämligen en rad om att 

Bemanningsreglerna 
skjuts upp

det alltid skulle vara bemannat nattetid. 
Att nu helt enkelt skjuta upp beman-
ningsfrågan till efter valet, det är fegt. 
särskilt med tanke på sKL:s kritik att 
det skulle bli för dyrt för kommunerna 
att införa föreskrifterna. 

ska vi fortsätta med vårdskandaler ett 
år till? mannen i skrubben, han som låg 
på en madrass på golvet utan möjlighet 
att ta sig ut, de som glömdes bort på 
toaletten, de som bröt lårbenshalsen och 
inte fick vård förrän flera veckor senare. 
eller de som lämnades inlåsta och en-
samma nattetid. Allt för att personalen 
inte hinner, för att de är för få och för 
att de inte får handledning av en närva-
rande chef. om nu socialstyrelsen vill 
tänka lite till på hur man bäst löser un-

derbemanningen på äldreboenden kan 
demensförbundet tipsa om följande:

det behövs minst 3 personal på 8 de-
menssjuka, morgon, dag och kväll. och 
minst en personal på åtta demenssjuka 
nattetid. självklart ska denna beman-
ning förstärkas då någon blir mer vård-
krävande, extra orolig, eller går in i livets 
slutskede.  

om vi inför denna minimibemanning, 
går pengarna direkt till att förbättra för 
våra äldre och demenssjuka.  Istället för 
att slösa bort pengar på ytterligare en 
utredning som visar att det behövs per-
soncentrerad vård, något vi alla är över-
ens om redan.

Stina-Clara Hjulström, 
ordförande Demensförbundet 

Demensfondens 
forskningsstipendier 2014
Varje år delar Demensförbundets forsk-
ningsfond, Demensfonden ut över 2 miljo-
ner kr till forskare inom demensområdet. 
Snart är det dags för nästa omgång. 

Så här går det till att söka:
Det finns inte något särskilt ansökningsfor-
mulär. Ansökan ska innehålla den sökandes 
personuppgifter och uppgift om institution/
verksamhet med adress, samt e-post till den 
sökande. Projektbeskrivningen ska innefatta 
bakgrund, syfte, metod, betydelse och ev. 
hittills erhållna resultat samt kostnadskal-
kyl för projektet som även redovisar övrig 
finansiering för projektet. Ansökan ska hål-
las kortfattad och omfatta högst 3 A4-sidor. 
För ej etablerade forskare bör handledare 
eller annan referens anges.

Om stipendium beviljats tidigare, bifogas 
en redovisning. Varje sökande som beviljas 
stipendium ombedjes att skriva en kort 
populärvetenskaplig text om sitt projekt, 
som Demensförbundet kommer att publi-
cera på sin hemsida.

Ansökan i fyra exemplar ska vara oss 
tillhanda senast den 15 februari 2014, 
adresserat till 
Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 5 tr. 
117 27 Stockholm.

Glömska ska finansiera forskning mot demens
demensförbundet samlar in pengar till demensforskning med en specialframtagen 
låda för kvarglömda saker.

demensförbundet vill skapa uppmärksamhet om demens på platser där man letar 
efter saker man glömt. Lådan kan köpas av företag och organisationer via demensför-
bundets hemsida, och pengarna från försäljningen går oavkortat till demensfonden 
som stödjer forskning om demenssjukdomar.

– Vi är en ideell organisation med begränsade resurser. därför vill vi hitta smarta 
lösningar för att nå ut med information om demens. och med den här lådan kan vi 
samtidigt få in pengar till den så viktiga forskningen, säger stina-Clara Hjulström, 
ordförande på demensförbundet.

– Vi hoppas flera företag och organisationer ska köpa en låda och använda den i 
receptionen eller där det passar dem, säger stina-Clara Hjulström.

Lådor finns nu på naturhistoriska riksmuseet, day spa på sibyllegatan och restaur-
ang Häktet på Hornsgatan.

– forskning visar att aktiviter och stimulans av hjärnan är bra mot demens. det 
kändes därför naturligt att ha demensförbundets låda här hos oss, säger Catrin rising 
på naturhistoriska riksmuseet.
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Vårdskandalerna avlöser varandra. Tid-
ningar, radio och TV rapporterar och vi 
förfasas tills nästa gång. socialstyrelsens 
tillsynsmyndighet har bytt namn till 
”Inspektionen för vård och omsorg” 
men arbetssättet är tydligen detsamma. 
Att utreda missförhållanden tar tid och 
anhöriga vågar sällan anmäla. Persona-
len jagar och stressar. Vid protester blir 
svaret ofta:” Trivs du inte att arbeta här, 
kan du söka till en annan kommun”. 
Politiker och planerare säger ofta att det 
finns boenden där det fungerar, ”men 
det skrivs det aldrig om”. Ja, det beror 
kanske på att det borde vara en själv-
klarhet att vården av demenssjuka fung-
erar. det skrivs ju inte om att bussarna 

går som de skall eller att flygtrafiken 
fungerar. man tar det för givet!

svårt sjuka äldre är numera inte pa-
tienter i kommunerna utan kunder! då 
infinner sig den viktiga frågan: om jag 
som kund beställer eller köper en vara 
och den inte uppfyller det som utlovats 
skall jag då betala för den? om t.ex. re-
searrangören lovat rum med balkong 
och havsutsikt och jag får ett litet rum 
mot gården, utan balkong, skall jag då 
betala fullt pris?

om hyresvärden missköter fastighe-
ten kan man som hyresgäst deponera 
hyran hos länsstyrelsen (hyreslagen). 
något liknande borde finnas när om-
vårdnaden av demenssjuka och andra 

Skall man betala för 

en tjänst man inte får?
äldre multisjuka inte fungerar. men 
vägrar ”kunden” att betala för dålig om-
vårdnad hamnar ”kunden” hos krono-
fogden! demensförbundet arbetar där-
för med att få ett liknande system som 
gäller för hyresgäster. ett system där av-
giften för omvårdnad som inte ges, skall 
kunna deponeras. I väntan på detta kan 
anhöriga fotografera dålig omvårdnad, 
och gå till ansvariga politiker och fråga 
om de tycker att ”kunden” skall betala.  

Stina-Clara Hjulström  

Ps. självklart ska man först försöka få 
till en ändring genom att prata direkt 
med boendet.
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Hundägare som får en demensdiag-
nos blir ofta oroliga för att glömma 
bort att ge hunden mat eller gå ut 
med den. Men hunden kan hålla 
reda på mycket själv och dessutom 
hjälpa den demenssjuke att få en 
struktur i vardagen. På Demensför-
bundet pågår, sen ett halvår tillbaka, 
projektet ”Hunden som trygghet och 
motivation”, där de demenssjuka 
lär sig hur man kan träna sin hund 
för att få hjälp. Marianne Ohlssons 
hund Ella är pilotelev:

– Kom ella vi ska gå ut, säger marianne 
och den stora Berner sennenhunden 
ella galopperar ner för farstutrappan.  
Väl nere, stannar den och väntar in sin 
matte.

Hunden hjälper dig hem
det är onsdag och dags för hundträ-

ning. Arbetsterapeuten Petra Hoff har 
precis kommit hem till marianne för 
att träna hennes hund. marianne har 
Alzheimer och hade det inte varit för 
hunden ella hade hon inte vågat gå ut 
i skogen på långpromenad. marianne 
har fått svårare att hitta och lite problem 
med balansen. nyligen föll hon och fick 
en kraftig hjärnskakning. men med ella 
ökar hennes trygghet och därmed själv-
ständighet. Hunden kompenserar för 
det som marianne har svårt med. 

Luften är fuktig av regn. en liten väg 
leder in i skogen. Hunden ella vallar sin 
lilla grupp, springer lite före, sen bakom, 
kollar så att alla är med, att ingen ham-
nat på efterkälken. en bit inne i skogen 
distraherar Petra hunden och marianne 
springer och gömmer sig.

– Var är matte? frågar Petra.
den stora Berner sennenhunden 

springer först till det ställe där hon såg 
marianne sist. men där är hon ju inte. 
då trycker ella ner nosen mot marken 
och börjar spåra. regnet gör att hon har 
svårt att hitta rätt direkt. men efter en li-
ten stund hittar hon sin marianne. Både 
hunden och ägaren strålar av glädje och 
ella får en hundgodis.

en annan sak som de tränat på är 
kommandot hitta hem. sist när de var 
ute i skogen, gick de så långt att de fak-
tiskt inte riktigt visste var de befann sig. 
då sade Petra:

– ella, hitta hem!
Hunden stannade till, vädrade i luften 

och vek sen in på en annan stig. mari-
anne och Petra följde efter och snart var 
de hemma. Hunden hade fört dem hem 
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och dessutom hittat en genväg.
– det här betyder jättemycket för mig, 

säger marianne. det är en stor trygghet 
att veta att min hund kan hjälpa mig när 
jag inte hittar hem.

en gång i veckan går marianne i Lun-
dagårdsgrupperna, samtalsgrupper på 
demensförbundet, för nydiagnostice-
rade unga demenssjuka. På en av träf-

farna berättade marianne att hon har 
hund. Petra som är arbetsterapeut och 
är med och leder grupperna frågade ge-
nast om marianne skulle vilja träna sin 
hund att hjälpa henne i vardagen.  det 
ville marianne gärna. sen ett halvår 
tillbaka ses de varannan vecka hemma 
hos marianne och tränar hennes hund.  
de brukar börja med att ta en promenad 
i skogen. sen går de hem till marianne 
och fikar, medan hunden ella arbetar. 
Petra tar fram en liten dosa som låter 
”klick” när man trycker på knappen. 
Klicket betyder att hunden har varit 
duktig och kommer att få hundgodis. 
Petra berättar att hundar måste få be-
kräftelse och beröm direkt när den har 
gjort något bra. 

– sitt, säger Petra och klickar på do-
san i samma ögonblick som hunden sät-
ter sig. 

nu har Petra lite längre tid på sig 
att ge hundgodiset. Hunden vet redan 
att den har varit duktig. Klickmetoden 
använder de sedan till att träna ella att 
plocka upp saker från golvet. marian-
nes sjukdom gör att det är jobbigt för 
henne att böja sig ner för att plocka upp 
någonting. 

marianne kastar en strumpa på golvet.
– Hämta strumpan! säger hon till ella.
ella nosar lite på strumpan och sätter 

sig bredvid, istället för att plocka upp 
den och ge den till sin matte.

– det gick inte, säger marianne.
men Petra klickar med dosan:
– ella gjorde rätt. Hon nosade på 

strumpan, det är steg ett, hon håller 
fortfarande på att träna på det här, säger 
hon.

Varje kommando måste övas in i flera 
steg. de flesta hundar kan lära sig att 
hjälpa sin matte eller husse. man måste 
bara ha tålamod och ge beröm direkt. 
Gör hunden fel, säger man bara ”nej” 
och tar en paus. metoden går ut på att ge 
beröm, aldrig bestraffning.

Petra jobbar med en terapihund, en 
dalmatiner som kan skilja på fem saker 
som Petra ber den plocka upp från gol-
vet. men hundar kan lära sig många fler 
ord. Tanken är att utöka hundprojektet 
på demensförbundet så att fler demens-
sjuka hundägare får hjälp att träna sina 
hundar. Petra berättar att det egentligen 
inte finns några raser som är bättre el-
ler sämre på det här. det viktigaste är att 
hunden tycker om människor och att 
hunden och hundägaren har bra kon-
takt. Petra kommer att träna hundarna 
på det som hundägarna behöver hjälp 
med. nästa övning för mariannes hund 
ella blir att få ella att inte dra när hon 
går kopplad. Andra saker som Petra tror 
går att träna ella på är att hitta marian-
nes färdtjänst kort och glasögon som 
brukar komma bort. 

Text och foto: Monika Titor

omvårdnad utförd av specialistsjukskö-
terskor leder till färre komplikationer, 
höjd livskvalitet samt bättre följsamhet 
till behandling. Trots det saknar många 
äldreboenden sjuksköterskor under 
stora delar av dygnet. det är direkt upp-
rörande att endast 1,6 procent av sjuk-
sköterskorna inom den kommunala äld-
revården är specialistutbildade. 

det finns även för få arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, dietister, psykologer och 
läkare vilket avsevärt försvårar team-
samverkan i vården av de svårast sjuka 
äldre.

Svensk sjuksköterskeförening slår larm

Äldreboenden har för få sjuksköterskor
den bristande kompetensen är en av 

förklaringarna till att lex sara-anmäl-
ningarna ökat med 50 procent. Ökat 
antal avvikelserapporteringar leder inte 
i sig till en säkrare vård och omsorg.

svensk sjuksköterskeförening kräver 
att arbetsgivaren tar sitt ansvar för äld-
revården och säkerställer att de svårast 
sjuka äldre dygnet runt har tillgång till 
personal med hög kompetens som till-
godoser en säker och personcentrerad 
vård och omsorg.

saknas det sjuksköterskor på äldre-
boendet där din anhörig bor, kontakta 

svensk sjuksköterskeförening:
Ania Willman, ordförande svensk 
sjuksköterskeförening
073-326 60 02

Åsa Andersson strategisk rådgivare 
svensk sjuksköterskeförening 
070-761 46 23
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För första gången finns nu ett enkelt 
pedagogiskt samtalsunderlag ”Bild-
samtal i vardagen” uppbyggt kring 
sex stycken lättillgängliga tavlor 
med motiv från Moderna Museet och 
Nationalmuseum. Det vänder sig 
till omvårdnadspersonal som arbetar 
inom demensvården, men även till 
anhöriga. Samtalsunderlaget har arbe-
tats fram av konstpedagoger tillsam-
mans med personer med erfarenhet av 
vård av demenssjuka. Materialet har 
praktiskt provats i ett 15-tal demens-
boenden med goda resultat.  Stor vikt 
har lagts vid inkomna synpunkter. 
”Bildsamtal i vardagen” ska kunna 
användas av personer som aldrig 
tidigare tittat på eller samtalat om 
konst! Materialet ska på ett enkelt sätt 
inspirera till samtal som en del i var-
dagsrutinen utan att öka personalens 
redan tunga arbetsbörda.  

 
Skapa reaktion – väcka minnen 
det är vetenskapligt bevisat att konst-
bilder liksom musik stimulerar minnet 
på ett positivt sätt.  demenssjuka som 
inte sagt någonting på flera månader kan 
plötsligt lysa upp och säga ”fint”, ”röd” 
eller ”glad” för att kommentera det de 
ser. det väsentliga är att det kommer 
igång ett samtal – att tillsammans göra 

Tavlor 
– nytt verktyg 

i demens-
vården

en utflykt till minnenas värld och sätta 
lite färg på en grå vardag. 

som hjälp finns ett antal frågor till 
varje tavla. det finns också en text 
om verk och konstnär. Här kan man 
hämta inspiration och fylla på med 
egna frågor. Bilder upplevs olika, så 
låt fantasin flöda – det finns inget rätt 
eller fel. meningen är att tavlan ska 
skapa reaktioner – väcka minnen! 

Samtal om en tavla på väg till 
matsalen
Tavlorna bör hängas på ställen där de 
boende passerar dagligen. Att känna 
igen ett motiv skapar trygghet hos den 
demenssjuke.  då är det också lätt att 
stanna upp och börja prata om bilderna 
på väg till matsalen eller dagrummet. På 
så sätt blir samtalet en naturlig del i var-
dagen.

Smaka och lukta på bilderna
På en av tavlorna finns en härlig klase 
vindruvor som nästan går att ta på. ett 
tips är att samtidigt som man betraktar 
tavlan ge möjlighet att smaka på några 
druvor. smak är ett viktigt sinne! Lukt 
likaså. Tjärsnören kan väcka minnen av 
en tjärad brygga när man tittar på bilden 
med pojken i båten. med fantasins hjälp 
kan man hitta på mycket med stöd av en 
fin bild!

Glädje och lust 
samtalsunderlaget ”Bildsamtal i varda-
gen” är uppbyggt kring sex tavlor ur 
nationalmuseums och moderna mu-
seets samlingar. Temat är ”Glädje och 
lust”. 

”Bildsamtal i vardagen” är ett sam-
arbete mellan moderna museet, natio-
nalmuseum, demensförbundet, stock-
holms stad Äldreförvaltningen och 
Kultursamverkan. 

Paketerbjudande
Samtalsunderlaget ”Bildsamtal i varda-
gen” och mappen med de sex inramade 
reproduktionerna av tavlorna erbjuds till 
paketpris:
4 750 kr ex moms. Frakt ingår i priset. 
Tavlorna med yttermåttet 50x70 cm är 
hantverksmässigt ramade och försedda 
med handskuren passepartout och har 
en stilren klassisk list i guld eller silver.  
De kan även beställas med en lådram 
vitlaserad i trä, tilläggspris 300 kr ex 
moms.

Kontakt och beställning: 
Louise Kaplan, Kultursamverkan, 
tfn 08-660 96 06  
louise.kaplan@kultursamverkan.nu
www.kultursamverkan.nu
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Vikten av en bra 
psykosocial miljö 

i demensvården 
Ny doktorsavhandling

Innehållet och kvaliteten i vården 
av personer med demens  i särskilda 
boenden kan förbättras genom att 
skapa en miljö som är trygg, vardaglig 
och som underlättar kommunikation 
och goda möten. Det konstateras i en 
avhandling från Umeå universitet.

Karin sjögren, nybliven doktor vid in-
stitutionen för omvårdnad, umeå uni-
versitet, har i sitt avhandlingsarbete stu-
derat vården av personer med demens i 
särskilda boenden i sverige.

med hjälp av enkäter har Karin sjö-
gren tittat på personcentrerad vård i 151 
särskilda boenden i hela sverige. mer än 
1 200 äldre med demens och 1 100 an-
ställda vid boendena ingår i studierna. 
Avhandlingen har studerat vilka sam-
band det finns mellan personcentrerad 
vård och de äldres välbefinnande, per-
sonalens tillfredställelse och stress, samt 
olika faktorer i vårdmiljön och arbets-
miljön.

det visade sig att i särskilda boenden 
där man bedrev en mer personcentrerad 
vård upplevde de äldre med demens nå-
got bättre välbefinnande och personalen 
upplevde högre tillfredställelse och lägre 
samvetsstress. stödjande psykosocialt 

klimat, lägre arbetsbelastning, en fysisk 
miljö som var anpassade till de äldres 
behov, samt att man på boendeenheten 
hade en gemensam värdegrund, var de 
faktorer som hade starkast samband 
med högre grad av personcentrerad vård 
i de olika enheterna.

– resultaten i avhandlingen visar att 
det är viktigt att jobba med hela vård-
miljön i det utvecklingsarbetet, både 
den psykosociala, den fysiska, och 
personalens arbetsmiljö. ett positivt 
psykosocialt klimat och en gemensam 
personcentrerad värdegrund behöver 
konkretiseras och omsättas i både sam-
spel och handlingar i den dagliga vården, 
säger Karin sjögren.

Hon anser att de enkätinstrument 
som ingår i avhandlingen kan användas 
som konkreta verktyg i förbättringsar-
beten. Vårdpersonal, de äldre och deras 
närstående kan exempelvis tillsammans 

diskutera hur man skapar ett boende där 
alla känner sig välkomna och sedda. när 
vården blir mer personcentrerad kan det 
leda till att de äldre upplever bättre väl-
befinnande och vårdpersonalen blir mer 
tillfredställda med sitt arbete och upple-
ver lägre samvetsstress.

Inom demensvården i sverige pågår 
för närvarande ett omfattande utveck-
lings- och förändringsarbete bland an-
nat mot en mer personcentrerad vård, 
vilket är ett prioriterat område i social-
styrelsens riktlinjer. 

men hur bemanningen påverkar möj-
ligheten att ge personcentrerad vård, 
gick denna studie tyvärr inte in på. som 
tur är pågår just nu datainsamling inför 
nästa studie, som bland annat kommer 
att undersöka sambandet mellan hälsa, 
vård och bemanning. studien beräknas 
bli klar inom två år. 

Kunskapsnyckeln
När en flytt till ett demensboende blir nödvändig är det nog ett av de svåraste besluten för 
den anhörige att ta. I detta lilla häfte, Kunskapsnyckeln, ges enkla praktiska råd om vad man 
kan göra för att flytten till ett demensboende ska gå så smidigt som möjligt. De bygger på 
Anita Landéns egna erfarenheter när hennes mamma flyttade till ett demensboende. Häftet 
har funnits i många år, men är nu omarbetet och nytryckt. Det kan beställas utan kostnad.  
(porto tillkommer) från Demensförbundet eller av den lokala Demensföreningen.
Anita Landén är ordförande i Örnsköldsviks Demensförening och förbundskonsulent i 
Demensförbundet. T i p s  o c h  i d é e r  v i d  f ly T T  T i l l  e T T  d e m e n s b o e n d e    1

T i p s  o c h  i d é e r  v i d  f ly T T  T i l l  e T T  d e m e n s b o e n d eKunskapsnyckeln

59269 Demensförb Kunskapsnyck orange.indd   1

2013-10-17   14:05
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Efter några år då vi ständigt för-
undrades över vår mamma, fick hon 
genomgå en demensutredning och Alz-
heimers sjukdom konstaterades. Med 
hjälp av en dagverksamhet så hankade 
hon sig fram i två år. Sen gick det inte 
längre… Mamma slutade äta och hen-
nes fallolyckor var många. Hon fick 
hemtjänst, men de klarade inte av att 
”hantera” vår sociala mamma, som 
var bestämd och inte hade någon sjuk-
domsinsikt alls. Efter flera vändor till 
sjukhuset så sa vi ifrån, det går inte. 
Först blev mamma hänvisad några 
platser som vi inte kunde acceptera. 
Personalens inställning till de sjuka 
var förfärlig och aktiviteterna lyste 
med sin frånvaro, så till biståndshand-
läggarens stora irritation sa vi nej 
tack!

Plats på boende med jättebra personal
Vi syskon bestämde att en av oss alltid 
skulle vara hos mamma. men så fick 
mamma ett erbjudande om att få ett rum 
i solberga gruppboende i Älvsjö-avdel-
ningen solrosen! Vi åkte dit och träffade 
personalen och kände genast ett stort 
förtroende för de som arbetade inom 
verksamheten. så vi tackade ja direkt!

eftersom mamma var så sjuk så var 
hon inte ”klar” på vad som hände. Hon 
var en sista dag på dagverksamheten 
och under tiden tog vi mammas vikti-
gaste saker till det nya rummet. min sys-
ter och jag åkte och hämtade mamma. På 
väg till det nya boendet var mamma rik-
tigt orolig och undrade om hon skulle 
till ”psyket”. Väl framme så gick vi till-
sammans till mammas nya rum där vår 
bror var. mamma blev så glad över att 
se honom och tänk hennes möbler var 
också där! Vi fikade tillsammans och när 
det var dags för oss att åka, gick jag och 
pratade med personalen så att de kunde 
ta hand om mamma efter vårt avsked.

Vi var som barn mycket oroliga för 
hur det skulle utvecklas när vi gick. 
men vår mamma vinkade åt oss och 
var så glad. Tänk, mamma bodde på ett 
gruppboende där hon åt god mat, um-

gicks med de andra som bodde där. Var 
ute på promenad i stort sett varje dag. 
Åkte på resor, dansade och sjöng -pre-
cis det mamma gillade! Hon blev även 
förälskad och det var besvarat. Vår lilla 
mamma som varit änka så länge och all-
tid saknat vår far, fick en livsglädje igen. 
Kan inte ge nog med beröm för de som 
jobbade närmast mamma, de är värda 
guld! de såg individen och lyfte fram 
allt mamma kunde.

Läkaren var inte lyhörd
Tyvärr var mamma även benskör och 
ramlade även i boendet. efter en fall-
olycka där hon bröt lårbenet så lycka-
des hon rehabiliteras bra. Hon gick 
igen utan både kryckor och rullator. 
efter ca ett år så ramlade hon igen, men 
läkaren menade på att man inte visste 
om mamma ramlat, trots att personalen 
hade hittat henne på golvet. men kände
man min mamma så visste man att hon 
inte skulle lägga sig på golvet även om hon 
glömde en massa saker. mamma kunde 
in i det sista prata och kände igen oss.

man fortsatte att ta upp mamma 
varje dag, mamma skrek vid varje steg. 
så pågick det i 5 veckor, varje dag.
mamma på promenad i korridoren 
skrikandes ”jag har så ont!!!” mamma 
kunde inte precisera var hon hade ont 
utan sa att det var i baken eller ryggen. 
Vi ringde läkare och sjuksköterskan var-
je dag. Behövde mamma inte röntgas?

Läkaren påpekade för mig att han hade 
känt att mamma inte brutit något, (man 
kan ju undra varför man har röntgen...). 
man gav mamma starka mediciner som 
gjorde henne orolig och ångestfylld.  
Hon skrek hela nätterna, så alla var vakna. 
Jag diskuterade gång på gång mammas 
medicinering med läkarna. Berättade att 
mammas syster, som inte var demenssjuk, 
inte heller ”tålde” en del tabletter utan 
blev helt apatisk och fylld med ångest.  

Vi hotade med att gå till massmedia
när fem veckor gått och mamma bara 
blev sämre satte vi stopp – ”antingen 
gör man något åt mamma, annars vän-
der vi oss till media”. så samma dag blev 
det en liggande transport till röntgen i 
skärholmen och därifrån ambulans till 

Huddinge sjukhus. Jag åkte till sjukhu-
set och pratade med läkaren där. Visst, 
mamma hade ett brott på bäckenet som 
bedömdes vara 5 veckor gammalt! Hade 
mamma kommit direkt till sjukhuset 
hade hon opererats! Läkaren på Hud-
dinge sjukhus skrev ett brev till boendet 
där, det framkom att mamma skulle äta 
andra mediciner för sina problem. så 
oxynorm sattes ut.

Vår mamma sa efter ett par dagar 
till min syster: ”jag har varit så sjuk så 
jag har inte kunnat forma munnen och 
prata!” så trots sin svåra sjukdom vis-
ste hon om att hon inte kunnat prata! 
mamma hämtade sig aldrig efter fall-
olyckan, hon bröt även en arm när en i 
personalen skulle hjälpa henne, hon var 
så otroligt benskör.

Dålig kommunikation
mamma somnade stilla in efter det att vi 
krävt att man skulle ta bort näringsdrop-
pet. Vi visste att mammas livsresa snart 
var slut och ett dropp kan inte ge livet till-
baka, när man är så sjuk som mamma var. 
under hela tiden på solrosen har vi haft 
en tät givande kontakt med de under-
sköterskor som hjälpte mamma. de var 
fantastiska och vi hade fullt förtroende 
hela tiden för dem. men vi märkte att 
kommunikationen mellan läkare och 
undersköterskorna var obefintlig.

I mammas dödsattest står det att 
hon dog av Alzheimers sjukdom och 
en obehandlad fraktur! Vi har anmält 
mammas ärende till socialstyrelsen för 
att inga andra som har demens ska få 
gå fem veckor med en fraktur! för mig 
som arbetat inom skolans värld så är det 
självklart att man tar fram en handlings-
plan som ska gälla vid olika situationer 
och att man kommunicerar regelbundet 
med varandra, trots att man har olika 
kompetenser! för mig är det viktigt att 
se människorna bakom demensen, det 
kunde undersköterskorna på solrosens 
Gruppboende. de gav vår mamma två 
viktiga år och för det är vi evigt tack-
samma!

Idag brinner jag för att de gamla 
med en demenssjukdom ska få en bra 
vård och omsorg som passar dem! 
Vi är många i vårt samhälle som kommer 
att drabbas av demens eller andra sjuk-
domar. Alla har vi rätten att få en trygg 
ålderdom utifrån våra förutsättningar!

Mimmi Waijnstad (dotter till Gun)

När personalen är fantastisk, 
men läkaren inte lyssnar 
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Från våra föreningar

25-års jubileum
Uppsala Demensförening
Internationella Alzheimerdagen den 21 
september sammanföll i år med Uppsala 
Demensföreningens 25-års jubileum. Detta 
firades med öppet hus i Missionskyrkan i 
Uppsala.

Ordförande Gunnel Jägare inledde 
med en tillbakablick och där hon särskilt 
uppmärksammade Sten-Sture Lidén, 
föreningens grundare, som så tragiskt gick 
bort i somras.

Kommunalrådet och även ordförande i 
Äldrenämnden Ebba Busch Thor höll ett 
anförande om äldreomsorgen i Uppsala 
kommun och tackade föreningen för ett 
gott samarbete under åren, med en vacker 
blombukett från nämnden. 

Vice ordförande för Demensförbundet 
Per Rahmström tillika advokat berättade 
om de frågor som just nu är viktigast 
inom Demensförbundet, bland annat 
bemanningen på demensboenden. 

Överläkaren Martin Ingelsson höll 
en mycket uppskattad föreläsning 
om den senaste forskningen inom 
Alzheimerområdet. Det kom många frågor 
från publiken. Under eftermiddagen bjöds 
det på snittar och förfriskningar.

Gunnel Jägare Uppsala Demensförening

Hedergästerna fr.v. Anna-Lisa Carlsson och 
Annie Lindström står på var sida om Gilbert 
Fernström, tidigare ordförande i många år. 

Från vänster ordförande Marianne Göransson, Margaretha Persson, Margareta Svensson från 
Demensförbundet som överlämnar checken till kassören Barbro Mårtensson samt Ylva Jöryd.

20 års-jubileum
Hofors Demensförening firade 
20-årsjubileum den 7 september i Hem-
bygdsgården. Det var 30 medlemmar när-
varande som bjöds på mat, kaffe, sång och 
musik. Det var medlemmar som ställt upp 
för föreningen under många av de 20 åren 

20-års jubileum 
Demensföreningen Lomma - 
Bjärred 

firade 20 -års jubileum med fest på Habo 
Gård i Lomma. Margareta Svensson från 
Nyköpings Demensförening represen-
terade Demensförbundet och överläm-
nade en jubileumscheck på 2000 kr. 
Inbjudna var medlemmar, anhöriga till 
demenssjuka, demensboenden med 
personal och dagverksamheter med perso-

nal. Totalt var det 85 personer närvarande. 
Det blev mat och dryck, kaffe och kaka. 
Underhållning med sång och dragspels-
musik, då några av de demenssjuka 
bjöd upp till dans. Dagen avlöpte enligt 
planeringen och alla verkade nöjda och 
glada.

Text och foto: Barbro Mårtensson, 
Demensföreningen Lomma-Bjärred 

25-års jubileum 
Nybro Demensförening
Gotlands Demensförening 

- gamla ledamöter och revisorer och med-
lemmar som sålt lotter. Lotteriet har under 
dessa år gett ett överskott på 55.000 kr.

Hösten 1992 var det fem personer, som 
ville försöka starta en demensförening i 
Hofors. Det var Göran Alm, som var den 
drivande. Så var det Bertil Stenman och 
Gustaf Sandberg. Alla tre är döda. Men 
det var också två damer med och de var 
med på jubileet, Anna-Lisa Carlsson och 
Annie Lindström. Annie var sekreterare 
hösten 1992 och Anna-Lisa blev kassör 
1994. De var jubileets hedersgäster och 
uppvaktades med en ros. Den 24 mars 
1993 bildades demensföreningen vid för-
sta årsmötet.

Sedan 1997 har vi bjudit alla på våra 
fem äldreboenden på kaffe, tårta, sång 
och musik en gång under våren. Eftersom 
det är jubileum i år så får de en extra om-
gång under november.

Vid jubileet representerades Demensför-
bundet av Anita Landén.

Text och foto: Ewa Henning, Hofors 

Demensförening 
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Internationella 
Alzheimerdagen 
21 september
Demensföreningar runt om i Sverige

Demensföreningen Jönköping

Demensföreningen Piteå

Demensföreningen Nybro

Demensföreningen Sandviken

Demensföreningen Oskarshamn

Demensföreningen Växjö

Demensföreningen Hissingen

Demensförbundets kansli
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En kulen höstkväll strömmar det in människor i Nicolai för-
samlingshem. Nära på 100 personer har samlats för att njuta 
av musik, underhållning, fika, trevlig samvaro, lotterier och 
förstås – insamling av pengar till demenssjuka i Nyköping.

Kvällens konferencier Anders Tegner lotsar oss genom pro-
grammet med den äran och det är en härlig palett av artister 
som ställt upp helt ideellt. nyköpings demensförenings egen 
aldrig slocknande fackla margareta svensson hälsar välkom-
men och tillsammans med stina-Clara Hjulström, demensför-
bundets ordförande, invigs galan.

från scenen bjuds det på sång av allehanda slag av Glade 
Glenn sundberg, Bengan ohlsson, Lennart Johansson, Len-
nart Grahn och de tre duktiga gospeltjejerna Jessica, Karin 
och Åsa. det blir kaffepaus med trevlig samvaro runt borden, 
lotteriförsäljning och dragning i lotteriet med över trettio fina 
vinster skänkta av kvällens sponsorer. Här vinns allt från påsar 
med bullar, mössor och väskor till reflexvästar, fri bilhyra en 
helg, hudvårdsprodukter, tavlor och mycket, mycket mera.

nyköpings demensförenings 

         insamlingsgala
Vid fikat sitter jag och språkar med ett härligt gäng herrar 

som lärt känna varandra genom nyköpings demensförenings 
anhörigverksamhet. de träffas varje vecka sedan flera år tillba-
ka, går promenader och äter söndagsmiddag tillsammans. den 
yngsta i sällskapet är 76 och de två äldsta har precis fyllt nittio. 
när vi sitter där och fikar kommer en kvinna fram till en av 
herrarna, de båda småpratar och skrattar en kort stund och när 
hon sedan lämnar bordet frågan han sin bordsgranne

– Vem var det där? 
Hela herrgänget brister ut i ett hjärtligt skratt och det känns 

att det är ett sammansvetsat kompisgäng (ingen av dem kände 
igen kvinnan men vad gör det, ett gott skratt förlänger ju livet).

Kvällen närmar sig sitt slut. Hela artistgänget samlas på scenen 
och framför tillsammans med publiken låten ”I natt jag dröm-
de”. margareta tackar för en härlig kväll och demensförbundets  
ordförande stina-Clara avslutar med orden ”en kan inte göra 
allt men många kan göra lite”. med de orden kvar i sinnet, ett 
leende på läpparna och ett varmt hjärta går jag hemåt och inser 
att det finns verkligen mycket gott här i världen.

Eva Nyholm

Inför Alzheimerdagen i år tänkte vi genomföra en aktivitet för 
alla. det var då som idén till mInnesLunKen föddes. I 
strålande färgsprakande höstväder gjorde vi en promenad runt 
en liten sjö med en fontän i mitten. Banan var ca 700 meter. ut-
med vägen fick deltagarna titta på bilder, som till största delen 
kom från gamla almanacksblad som plastats in. deltagarna tit-
tade och pratade med de övriga. Arrangemanget var nog enk-
last möjligt, inga tipsfrågor, ingen tidtagning, allt efter parollen: 
”Allt sker efter egen förmåga”. 

syftet med mInnesLunKen var att samla in pengar 
till demensforskningen via demensfonden. deltagarna be-
talade 20:-/vuxen och 10:-/barn. efter avslutad runda bjöds 
deltagarna på nybryggt kaffe och hembakad äppelkaka med 
vaniljsås. eftersom vi genomförde arrangemanget vid Pran-
sesgården som är ett dagverksamhetshus ställde persona-
len där upp och berättade om sin verksamhet, vilket var 
mycket uppskattat. Tack Annika och Anita på ”Pranses”.  
något annat som var jättekul var att personal och anhöriga från 
demensboendet ekoxen kom med boende och deltog i mIn-
nesLunKen.

mInnesLunKen
Så uppmärkammade Borlänge Demensförening den 
internationella Alzheimerdagen

detta var ett försöksår för mInnesLunKen men vi har 
redan bestämt att arrangemanget återkommer nästa år. 
demensfonden berikades med 650: - i år men vi hoppas på en 
ökning till nästa år, och alla andra föreningar som läser detta: 
Vill ni utmana oss? sammanfattning: ett enkelt lyckat arrang-
emang som visserligen kräver lite planering, men som gillades 
av alla.

Lena Larsson, Borlänge Demensförening
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Fortsättning sid 14
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I dagarna talas och skrivs det flitigt om 
äldreomsorgen och hur den fungerar i 
dess olika delar. Då jag har en del per-
sonliga erfarenheter av äldreomsorg 
på Lidingö och i Stockholm vill jag 
gärna dela med mig med mina tankar 
om var och hur man kan definiera de 
svagaste länkarna i den komplicerade 
biståndskedjan.

Ingen att tala med
den 7 februari 2007 promenerade jag 
nerför trottoaren på Lidingövägen. I 
höjd med K1 blev jag påkörd bakifrån, 
illa skadad från korsryggen och nedåt. 
Jag fick tillbringa 17 dagar på s:t Gö-
rans sjukhus. från min säng kunde jag 
se människor som passerade den hårt 
smällande ytterdörren. det var en fasci-
nerande men en ganska ”solkig” under-
hållning med överblick av väl begagnade 
ytterkläder, smutsiga ryggsäckar och 
snöiga, oborstade stövlar. På en anslags-
tavla i korridoren upplystes det om att 
vården bedrevs enligt KBT-metoden 
(kognitiv beteendeterapi). Vad innebar 
detta? Jag hade tagit betyg i psykologi 
vid su men om KBT visste jag ingen-
ting. men vistelsen blev grym. Ideligen 
försågs jag med smärtstillande tabletter 
och manades upp ur sängen för att gå, 
gå. Ingen fanns vid min sida, ingen fanns 
att tala med. efter omkring en vecka 
blev jag helt oväntat förbjuden att ”trä-
ningsgå” i korridoren. Vinterkräksjukan 
hade brutit ut på avdelningen: fem sva-
ga patienter hade avlidit. Jag fick retirera 

till min säng, vilade och sov.
Vårdplaneringen blev en hätsk och 

förödmjukande tillställning. Jag frågade 
biståndshandläggaren om jag kunde få 
komma till ett rehabiliteringshem helst 
tillsammans med min sjuke sambo som 
hade farit mycket illa under min borta-
varo. detta avslogs med orden ”de 
pengarna finns inte.” sjukhuset repre-
senterades av en sjuksköterska som jag 
aldrig hade sett förut. Hon ropade med 
gäll röst: ”Hon ska hem! Hon ska hem!”

Att komma hem till kaos
Jag kom hem till min sambo som befann 
sig i mycket dålig kondition. om Len-
nart och den övergivenhet och sorg 
han kände under min sjukhus-
vistelse har jag skrivit tidi-
gare. Tankarna på detta 
trauma är det svårt 
att göra sig av med. 
förutom att hjälpa 
min Lennart hade 
jag nu att hantera 
den hemtjänst som 
Aleris kunde er-
bjuda. Hemtjänsten 
verkade mest bestå 
av vilsna ungdomar 
från världens alla hörn. 
under 26 dagar hade vi 13 
olika personer. Vi visste ingen 
annan råd än att avstå från sådana 
hemtjänstinsatser. Allt det som jag hit-
tills redogjort för har lämnat trauma-
tiska spår efter sig. dessa har fyllts på 
genom att jag förlorade min sambo, 
sedermera make den 18 november 2010 

under omständigheter som måste be-
tecknas som märkliga. rätten till en vär-
dig död borde vara en självklarhet. 

Snart ny olycka
Idag har jag upplevt ett ”da Capo”ifråga 
om den ovan relaterade trafikhändelsen. 
den tredje augusti kl. 14:15 i år hade en 
person missat att stänga till hissgrinden i 
fastighetens entrehall och hissen blev ur 
funktion. efter att ha tagit mig 6 trappor 
ned och endast hade några få trappsteg 
kvar tog ledstången slut. Jag förlorade 
fotfästet, stupade utför och blev liggan-
de med smärtor som påminde om dem 
som jag tillfogades i februari 2007. Vid 

det tillfället avskrev Polisen 
skuldfrågan utan att göra 

en utredning värd 
namnet. Vid min 

”da Capoupp-
levelse” kom-
mer jag aldrig 
att få veta vem 
som neglige-
rade att stänga 
hissdörren. 

efter röntgen 
p å C a p i o / s : t 

Göran fördes jag 
till stockholmgeria-

triken och blev kvar 
där under 11 dagar. ryggs-

märtorna var detsamma som dem 
jag hade haft vid det tidigare tillfället, 
2007. dock inte fullt så uttalade.

IrrfÄrder 
I omsorGen 
Bästa politiker se hit!

Hemtjänsten 
verkade mest bestå 
av vilsna ungdomar 

från världens alla hörn. 
under 26 dagar hade 

vi 13 olika 
personer. 
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Det viktiga för mig ingick inte
I mitt barndomshem skulle det ”skakas 
lakan”. Bäddens skötsel var en viktig del 
av den dåtida sängkulturen och har följt 
mig genom åren. numera nöjer jag mig 
med att skaka mina lakan var tredje el-
ler fjärde dag. Jag har aldrig reflekterat 
över hur andra har det med sin säng- 
och bäddkultur. först nu, vid 93 års 
ålder blev denna fråga aktuell för mig i 
samband med en vårdplanering för mig. 
Att det existerar nIVÅer inom hem-
tjänsten som kunde bli problemska-
pande och t.o.m få ”kunden” att känna 
sig ifrågasatt, hade jag ingen aning om. 
Vid vårdplaneringen som ägde rum för 
mig i februari 2007 uppmanades jag att 
”önska mig allt vad som tänkas kunde.” 
detta var det förhållningssätt jag hade i 
tankarna när vårdplaneringen ägde rum 
på stockholmsgeriatriken 2013-08-08.
Vis av erfarenheten från 2007 års så an-
gelägna gångträning uppfattade jag att 
jag även denna gång borde vara flitig 
med gångträningen. Jag mätte t.o.m. 
upp korridorens totala längd, den var 75 
meter. Jag verkade så duktig! Verklighe-
ten var att jag hade svårt att ta till mig 
det som sades eller det som stod skrivet. 
Jag kände mig ganska neddrogad och 

euforisk. man borde ha hittat ett lugnare 
tillfälle och redan då varit tydlig med de 
praktiska saker som biståndshandlägga-
ren inte kunde gå med på, t ex bäddning. 
men hur bra var det? Jag ser en mycket 
svag länk i kedjan. den inbjuder till bit-
terhet.

Kände mig modlös och ifrågasatt
Jag tyckte mig ändå kunna utläsa att jag 
skulle få hemtjänst mellan kl. 11 och 12 
varje förmiddag och det lät ju bra. men 
så var det inte. Jag fick bara ta en del av 
den tiden i anspråk, ibland bara en kvart. 
Jag blev alltmer medveten om vad hem-
tjänsten inte fick göra. Tillredning av 
sängen eller uppbäddning av säng - hur 
man nu skall benämna det, ingick inte i 
hemtjänsten. ett dragande i täcke, kud-
dar och lakan och inte minst av madras-
serna, kom att öka min smärta i ryggen. 
ryggen var ju redan svag på grund av 
den tidigare skadan. flera andra aktivi-
teter som jag tycker hör hemmets var-
dag till ingick inte heller, fick jag efter 
hand veta. Till slut kände jag mig mod-
lös och ifrågasatt. 

Jag bestämde mig för att båda parter 
skulle må bättre med ett avslut av dessa, 
ändå så kortfristiga tjänster. det är näs-

tan absurt att tänka sig hur mycket pap-
per och handlingar en öppen hissdörr 
har renderat både hos jäktade bistånds-
handläggare, hos hemtjänstens pusslan-
de organisationschef och hos mig, gamla 
människa! Här finns ännu en svag länk 
som väntar på en förstärkning. Kan håll-
bar information och inlevelse i en gam-
mal och erfaren människas livssituation 
stärka länkar? Tyvärr är det inte slut än: 
tillsammans med en ”trygghetsmedalj” 
har jag blivit erbjuden att få fönsterputs 
en gång per år, vilket jag är tacksam för. 
och städning var 14:e dag!!! Jag ser en 
solkig papperslänk i den långa vårdked-
jan.

Bästa Politiker, se hit!!! 
Hitta vettiga beslut som bidrar till att 
dra ner arbetstakten i hemtjänstorga-
nisationen, öka er förmåga att avtäcka, 
definiera och åtgärda svaga länkar, ge 
hemtjänsten stöd och utbildning i om-
händertagande av deprimerade gamla. 
Ge dem kunskap och tid!

Jag och många med mig vill påstå 
att svaga länkar är dyra länkar, särskilt 
inom äldreomsorgen.

Med vänlig hälsning 
Eva Juhl, Stockholm

Mötesplats Äldreomsorg är en fackmässa för 
medlemskommuner inom Göteborgsregio-
nen. I år var det Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Lerum, Lilla Edet och Öckerö som ansvarade 
för evenemanget den 9-10 oktober på Svens-
ka Mässan i Göteborg. Där möttes personal 
från äldreomsorgen för att genom utställning-
ar och seminarier dela med sig av kunskap och 
erfarenheter och inspirera till nytt tänkande 
och nya perspektiv. Inbjudna var också elever 
från omvårdnadsutbildningar, pensionärsråd, 

anhörigföreningar och politiker inom vård och 
omsorg.

Demensföreningarna i dessa kommuner 
blev erbjudna att visa upp sin verksamhet, nå-
got som vi naturligtvis tackade JA till!

Med stöd från Demensförbundet centralt 
och Kultur i Väst fick vi möjlighet att i vår 
monter berätta om vårt arbete för de demens-
sjuka och deras anhöriga. Vi fick möta perso-
ner från andra yrkesgrupper samt informera 
om demenssjukdomarna.

Vi hjälptes åt att bemanna montern under 
hela mässtiden och mängder av broschyrer 
delades ut.

Ulla Josefsson från Demensföreningen Hi-
singen fick tid i Speaker´s Corner, där hon 
pratade om att vara anhörig, ett mycket upp-
skattat ämne. Det märktes särskilt bland den 
personal som lyssnade.

Intresset bland vårdpersonalen var mycket 
stort, särskilt kom frågor om vardagsstimulans 
både i hemmet och på boendet. Inbjudan till 
en inspirationsdag för intresserade högläsare 
väckte också stort gensvar.

Från lärare på omvårdnadsutbildningarna 
kom önskemål om besök från föreningarna 
för att informera om vårt arbete och demens-
sjukdomarna.

Vi fick kontakt med anhörigstödjare och 
frivilligsamordnare, som gärna ville prata om 
samarbete och hjälpa oss sprida ut våra pro-
gram och annan information.

Att föreningarna har haft en aktivitet till-
sammans på detta vis var mycket trevligt och 
gav mersmak. Så småningom kommer vi att 
träffas för att fundera ut nya projekt att ar-
beta kring.

Demensföreningen Mölndal - Härryda 
Birgitta Garnemark

Fruktbart samarbete på 
Mötesplats Äldreomsorg!
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Doktorn har ordet

Depression är en vanlig sjukdom i en 
äldre befolkning och blir allt vanligare 
med ökande ålder. 10 procent av 75 
åringar och 15 procent av 80-åringar 
har en depression och hos de allra 
äldsta visar Umeåstudien 85+ en 
förekomst på 34 procent. Denna höga 
förekomst av depression visar sig även 
i antalet självmord.  Trots att själv-
morden minskat kraftigt de senaste de-
cennierna är fortfarande självmordsta-
let dubbelt så högt bland framför allt 
äldre män jämfört med yngre.

Vid depression hos en äldre person är 
symtomen inte lika tydliga som hos yng-
re. nedstämdheten är inte lika uttalad 
och ofta förekommer kognitiva symtom 
som koncentrationsproblem, initiativ-
löshet och glömska. Ängslan, skuldkäns-
lor, vanföreställningar och kroppsliga 
symtom är vanliga. Överhuvudtaget 
är kopplingen mellan kroppslig sjuk-
dom och depression stark bland äldre.  
Viktiga riskfaktorer för depression hos 
äldre är olika vaskulära sjukdomstill-
stånd. mest vet vi om den depression 
som är vanlig efter ett slaganfall, 30 – 50 
procent drabbas. Vid dessa så kallade 
vaskulära depressioner ser man kärlför-
ändringar som vid åderförkalkning och 
ett samband med tidigare förhöjt blod-
tryck. ett liknade samband kan man 
också se mellan ett sjunkande blodtryck 
och utvecklande av demens, särskilt vid 
Alzheimers sjukdom. Överhuvudtaget 
ser man betydligt mer förändringar i 
hjärnan, kärlskador, tecken på genom-
blödningsrubbningar och degeneration, 
vid depression med debut i hög ålder.

Hos många äldre med depression 
förekommer även förutom de de-
pressiva symtomen en psykomoto-
risk långsamhet, allt går trögt. det 
finns ett ointresse och nedsatt insikt. 
Vid denna typ av depression finns 
det en ökad risk för demensutveck-
ling, framför allt Alzheimers sjukdom.  

depression och demens

Depression kan öka risken
I en stor amerikansk studie från 2011med 
mer än 13000 deltagare anser forskarna 
att de har stöd för att depression i sig 
faktiskt ökar risken för att drabbas av 
demens. I varje fall vaskulär demens för 
de som har återkommande depressioner 
genom livet. däremot är det mer troligt 
att depression som debuterar i hög ålder 
kan vara ett tidigt tecken på Alzheimers 
sjukdom, anser de. detta ger ett visst 
hopp om att behandling av kronisk de-
pression i medelåldern skulle kunna fö-
rebygga vissa former av demens. 

oavsett orsak till, eller typ av depres-
sion så är detta ett plågsamt och handi-
kappande tillstånd som går att behandla 
även om resultatet inte är lika bra som 
vid behandlingen av unga med depres-
sion. med stigande ålder sker en fort-
skridande minskning av transmittorsub-
stanserna, serotonin, noradrenalin och 
dopamin, vilka är viktiga för att kunna 
behålla ett gott stämningsläge och välbe-
finnande. Tröskeln för att utveckla de-
pression minskar med åren. I riktigt hög 
ålder kan de ofta negativa händelserna 
i livet som förluster av nära och kära, 
minskad funktionsförmåga, kroppslig 
sjuklighet och en inte helt lämplig lä-
kemedelsbehandling vara tillräckliga 
för att utveckla en depression på grund 
av de försvagade transmittorsystemen. 
Behandlingen av depression hos äldre 
måste vara en kombination av att stärka 
transmittorsystemen med läkemedel 
och ett gott omhändertagande. Behand-
ling med ssrI preparat t ex Cipramil, 
remeron och Zoloft får i socialstyrel-
sens nationella riktlinjer en hög priori-
tet. omhändertaganden av den depri-
merade patienten måste dock bestå av 
ett utbud av behandlingsåtgärder med 
väldokumenterad effekt som psykolo-
gisk behandling t ex kognitiv terapi och 
olika former av fysikalisk terapi som t ex 
elektrokonvulsiv behandling och ljuste-
rapi, fysisk och social aktivitet inte att 
förglömma.

Även den anhörige drabbas
Vid en demenssjukdom är det även van-
ligt med depressiva symtom. Tidigt i 
förloppet är dessa symtom, som kan bli 
en fullt utvecklad depression, sannolikt 
det vi tidigare benämnt som en reaktiv 
depression, det vill säga en depression 
som en reaktion på att man fått en svår 
sjukdom med en dyster prognos. Tyvärr 
brukar även andra familjemedlemmar 
framför allt make/maka också råka ut 
för depressiva besvär, vilket kanske är 
förståeligt mot bakgrund att familjens 
hela framtid blivit förändrad. denna 
depression ska behandlas på samma sätt 
som vid en vanlig depression utan sam-
tidig demens. med hänsyn till att den 
degenerativa processen i hjärnan måste 
man vara extra försiktig och vaksam på 
effekt och biverkningar vid läkemedels-
behandling.
 
Måste behandlas varsamt
Längre fram i demenssjukdomen är de-
pression även vanlig och ibland svår-
upptäckt då den kan ha beteendeför-
ändringar som det mest framträdande 
symtomet och att personen då har svå-
righeter att uttrycka sina känslor på ett 
förståeligt sätt. Goda personcentrerade 
omvårdnadsåtgärder kombinerat med 
försiktig läkemedelsbehandling brukar 
på sikt kunna förbättra den demens-
sjukes mående och livskvalitet. det tar 
dock lång tid innan man ser resultat av 
behandlingen, minst tre månader be-
hövs innan man kan bedöma den fulla 
effekten.

sammanfattningsvis är depression ett 
vanligt tillstånd hos äldre och kan ha 
symtom som gör att det är svårt att upp-
täcka och att den kan misstolkas för de-
mens. 

riskfaktorer för att utveckla en de-
pression är bland annat degenerativa 
förändringar och kärlskador i hjärnan, 
liknande de man ser vid demens. om-
vänt har det visat sig att upprepade de-
pressionsperioder i medelåldern är en 
riskfaktor för att utveckla demens. 

oavsett orsak till depression är den 
ett plågsamt tillstånd som kan lindras 
med god omvårdnad och försiktig läke-
medelsbehandling. 

G ö s t a  B u c ht ,  p r o f e s s o r  i  g e r i a t r i k
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Vid många tillfällen i livet nag-
gas vår trovärdighet i kanten. 
när jag var ung och gick i gym-

nasiet var jag ganska gapig ateist, och 
som man sade då, kvinnosakskvinna. 
Jag kämpade för frivilliga morgon-
böner och borgerliga begravningar. 
men på sommaren före sista ring hände 
något, som förändrade mitt liv. under 
en svår kris fick jag en stark andlig upp-
levelse. Plötsligt såg jag världen på ett 
helt nytt sätt. mitt eget liv fick ett sam-
manhang. efter månader av grubbel och 
oro, men också med en förundrad glädje 
förstod jag att jag var kallad att bli präst.

Jag blev livrädd. Hur skulle jag våga 
säga det här till andra, skulle någon tro 
mig? nej, jag var inte trovärdig. de fles-
ta trodde att jag ville göra mig märkvär-
dig. Att vara kvinna och bli präst, det var 
ett ultimat sätt att driva kvinnofrågan på 
sextiotalet. Visst fanns det verkliga vän-
ner också, men även de var omtumlade.

under den här tiden såg jag fram 
emot att läsa teologi, där skulle jag väl 
vara trovärdig. så blev det inte. Jag var 
för mycket, kvinna, vänsterpartist och 
feminist. usch! det var kämpigt men 
också roligt. Jag hittade några likasinna-
de och trivdes trots allt. det var en vital 
tid. så blev jag präst. en varm sommar-
dag var jag på väg till en begravning på 
skogskrematoriet, men upptäckte att jag 
måste tanka bilen. det här var så länge 
sedan att mackarna var bemannade. Jag 
var klädd i min prästklänning och kände 
mig fin och lite stolt, färsk som jag var 
som präst. ut kom en ung kille, som 
bara stirrade på mig uppifrån och ner 
med gapande mun. Till slut samlade han 
ihop sig och frågade:  ”Tror du att Jesus 
gick på vattnet?” när jag svarade ”ja”, 
såg han verkligen ut att fundera över hur 

Agnetas Spalt
A G N e T A  I N G B e r G  F I c K  S I N

D e M e N S D I A G N o S  N Ä r  H o N 

V A r  5 8  å r .

Trovärdig
jag kunde få köra bil om jag var så knäpp. 
för honom var jag nog inte trovärdig. 
Jag har alltid strävat efter att vara sann. 
men jag har fått mina kängor. det har 
hänt någon gång vid samlingen eller 
begravningen att jag fått höra vilket 
fantastiskt tal jag höll vid gudtjänsten, 
men tror jag verkligen på vad jag sade. 
Jag blir så arg och ledsen. en gång för-
ändrade min tro min utstakade framtid, 
förde mig in i sammanhang jag aldrig 
känt till eller längtat efter. Varför skulle 
jag plötsligt ljuga inför döden? Vi delar 
kanske inte samma tro, men jag säger 
aldrig något jag inte kan stå för. då vore 
jag inte trovärdig. mina konfirmander 
frågade ofta hur jag kunde tro på under, 
uppståndelse eller en god Gud, men det 
var frågor som inbjöd till samtal och där 
och då kändes det alldeles rätt. Vi hade 
många varma och starka, ja roliga lektio-
ner, när allt fick diskuteras och ifrågasät-
tas. det var högt i tak men för dem var 
jag trovärdig, även om vi inte kom fram 
till samma svar.

nu lever jag med frågan om trovär-
dighet igen. för tio år sedan fick jag di-
agnosen Alzheimers sjukdom. Jag borde 
vara mycket sjukare nu, jag följer inte 
kurvorna. när jag var ute och föreläste 
var det alltid någon som sade efteråt, att 
hon inte trodde att jag var sjuk. Jag var 
ju rolig också. men vår personlighet för-
ändras inte. det tänker jag ofta på i våra 
grupper på demensförbundet. där är vi 
många som varit med länge, och även 
om vi idag pratar långsammare, söker 
ord oftare, och glömmer mer av nuet, 
så är vi i grunden oss lika, som vi var 
när vi träffades. Vi är olika, har olika ta-
langer. det finns kvar. den musikaliske 
är fortfarande musikalisk o.s.v. Visst var 
vi bättre för några år sedan, men gåvan 

och vår personlighet finns med – vi är vi. 
Varje gång jag hör läkare tala om Alz-
heimers sjukdom säger de, att ibland 
går försämringen snabbt, ibland mycket 
långsamt. Varför går det inte in? Genom 
min sjukdom fick jag kontakt med en 
kvinna i Hässleholm. Vi brevväxlar och 
ringer varandra. Hon har nu varit sjuk 
i 20 år, men kan fortfarande tala och 
skriva. nu blir även hon ifrågasatt. Hon 
är för frisk. Ja både hon och jag klarar 
ännu mycket. det är vi oerhört tack-
samma för. Vi upplever varje dag som 
en nådegåva, inte något självklart, för vi 
vet också hur vi förändrats genom åren. 
Både hon och jag har blivit änkor nu, 
en ny situation för oss båda, men svå-
rare för henne, som hade en man utan 
demens. Han var hennes trygghet och 
glädje. Tillsammans klarade de och gjor-
de mycket, som nu är omöjligt. Hennes 
oro att inte längre klara vardagen är stor. 
Att då inte känna sig trodd i sin sjukdom 
gör allt ännu svårare. så är det för oss 
båda. Vi vet ju själva våra begränsningar. 
Hon är t ex rädd för att glömma något, 
när hon ska gå ut. Jag rör till det mesta 
i mitt hem. Gammalt kommer jag ihåg, 
men ny information stannar inte länge i 
mitt huvud. när jag frågat samma per-
son samma sak gång på gång skäms jag 
och lägger av.  ska jag iväg någonstans är 
det färdtjänst eller ledsagare som gäller. 
ensam vågar jag inte resa ens in till stan. 
Jag klarar inte av stora folksamlingar, 
mycket ljud, blinkande ljus eller för 
många intryck på kort tid. då blir det 
kortslutning. All kraft rinner bort. Livet 
är strakt begränsat numera. Kommer 
det någon ny från hemtjänsten blir jag 
nervös och tappar de vanligaste ord.

om jag däremot känner mig trygg 
och är förberedd t ex för att tala eller 
svara på frågor offentligt, vet jag att jag 
verkar normal. men de som ser mig nå-
gon timme när jag är utvilad och skärpt 
vet inget om min vardag. det gör mina 
vänner. de märker hur mitt språk för-
ändras, de ser röran i mitt hem, de kän-
ner av min trötthet och min oro. Både 
de och jag märker att jag inte är frisk. 
Jag skulle önska att jag vore det, men när 
det inte är så, låt mig då få behålla min 
trovärdighet.
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Min mamma flyttade till Sverige för 
fem år sedan. Hon var 87 år gammal 
och demenssjuk.

under tre år var hon hemma och jag 
som anhörig tog hand om henne. 2011 
kom mamma in på Adolfsbergshem-
met. Personalen hade problem med min 
mamma, klarade inte att duscha henne, 
det var problem med medicinering, 
mamma var orolig och läkaren satte in 
Haldol för att lugna henne. Jag stoppade 
denna medicin och flyttade mamma till 
Lerbäckshemmet.

där hade personalen samma pro-
blem, vissa i personalen klarade henne 
bättre. Jag fick komma varje vecka och 
duscha mamma, personalen hade pro-
blem att ge mamma insulin. de tog 
till våld mot mamma för att ge henne 
insulin. för att mamma inte skulle 
vara aggressiv vid dessa tillfällen bör-
jade personalen att ge henne risper-
dal. de tyckte mamma hade språk-
svårigheter, hon kunde inte svenska. 
Jag började leta efter ett annat boende 
för mamma i grannkommunen Halls-

berg. Jag besökte flera äldreboenden, 
men fastnade för esslatorp i Vretstorp.

ett hem med en miljö som är anpassad  
för personer med demenssjukdom. 

Alla bor på nedre plan med anslutning 
till trädgården. Jag fick ett bra bemötan-
de och personalen var trevlig. de sade 
att om mamma kommer hit så ska de ta 
väl hand om henne.

Jag fick en känsla av att det faktiskt 
var sant och ville att min mamma skulle 
få komma dit. Jag kontaktade bistånds-
handläggaren i Hallsberg och fick vänta 
i fyra månader innan mamma fick plats 
på esslatorp.

Vi hade ett första möte för att göra 
en genomförandeplan för min mamma. 
enhetschefen och två flickor från perso-
nalen var med och vi gick igenom mam-
mas bakgrund, hennes sociala situation, 
intressen, hälsotillstånd, omsorg och 
serviceinsatser.

då kom den obligatoriska frågan, 
”kan din mamma svenska?”. ”nej”, sva-
rade jag, mamma kom till sverige när 
hon var 87 år och är demenssjuk, så då 
är det svårt att lära sig ett nytt språk. då 
svarade personalen som var med, ”då får 

vi lära oss spanska”.
Personalen på esslatorp är verkligen 

enastående. de är glada, har empati, 
engagemang, kunskap och intresse. de 
värnar om varje persons behov, vilja och 
förmåga. de tar hänsyn till anhöriga och 
vi anhöriga är alltid välkomna.

Personalen lärde sig tillräckligt med 
spanska för att kunna kommunicera 
med min mamma. Jag skrev en lathund 
med svenska – spanska ord, som perso-
nalen kunde använda och idag kan all 
ordinarie personal samtala med mamma. 
Visst är det underbart!

Personalen klarar att duscha mamma, 
ge henne insulin och har tid att vara med 
mamma och alla boende.

mamma är glad. Hon är van att äta 
sent på kvällen och då får hon göra det 
även på äldreboendet. Hon tar två piller 
och ingenting annat.  

Hon säger till mig att flickorna tycker 
om henne, att de kramar henne, pussar 
och skrattar. Hon känner att hon få kär-
lek. esslatorp är ett riktigt familjehem.

Kanske ett av sverige bästa äldrebo-
enden.

Manuel Lopez
 

enastående personal

esslatorp är som ett 
riktigt familjehem



18 • NR 4-2013 demens
forum

Korsord nr 4- 2013

namn:

Adress:

Postadress:

Lösningen på korsordet 
3-2013

säger vi till vinnarna av 
korsord nr 3-2013. 

Inger Andersson, Enköping, 
Mariann rosberg, Sorsele, 
Gun ohlsson, Kristianstad

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

Grattislösningen på korsordet skall vara oss 
tillhanda senast den 28/1 2014.

Demensförbundet
Lundagatan 42 A, 
117 27 Stockholm

De tre första öppnade rätta 
lösningarna vid dragningen vinner 
2 trisslotter vardera.
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Hur ska jag orka?
En bok om att vårda en anhörig

I sitt arbete som sjukhuspräst mötte Lars 
Björklund alla de som fanns runt de sjuka 
eller bara var gamla och behövde vård 
och hjälp. Inte bara den som var sjuk eller 
nära anhörig utan även vårdpersonal. Hur 
ska man hantera mötet så att det upplevs 
positivt och trevligt från bådas håll?

Vad gör man när ansvar för, beroende 
av och kärlek till en annan människa blir 
en alldeles för tung börda? Hur ska man 
hantera situationen så att man själv orkar?

I boken illustreras många exempel på 
situationer som kan uppstå vid ett sådant 
möte. Jag kan varmt rekommendera 
denna bok. Den tar upp tankar och känslor 
som är svåra att hitta ord för, på ett väldigt 
bra sätt.

Utdrag ur boken:
”Det ordlösa behöver ord  
Det otydliga behöver form   
Det oändliga behöver gränser  
…men bara för ett ögonblick  
ett fäste     
för min oroliga själ    
en startramp för min fortsatta resa”

Libris förlag. Pris 213:-

Carina Glebenius, f.d. anhörig, Demensfonden

 

Jag och min Alzheimer
Boken bygger på den blogg Yvonne King-
brandt startade 2010 där hon berättar 
och beskriver hur sjukdomen påverkar och 
förändrar hennes liv.  Vi följer henne i både 
vardagsnära och oväntade situationer där 
hon beskriver hur sjukdomen drabbar hen-
ne på olika sätt. Tack vare hennes härliga 
humor och kämparglöd blir det ändå inte 
en svårläst bok. Efter varje kapitel finns 
en sammanställning av funderingar och 
reflektioner som kan ge ökad förståelse 
och kunskap om hur det är att leva med 
en demenssjukdom. Utmärkt att använda 
som diskussionsunderlag för anhöriga och 
i vårdutbildning. 

Citat ur boken: ”Om alla sjuka är tysta 
och bara de som är friska talar om sjukdo-
men, vet vi inte lika mycket.”
Tack Yvonne för att du orkar och vill dela
med dig!

Gothia Fortbildning.  Pris 180:-

 Bodil Hallin, Demensrådgivningen

Kan du tänka dig att bidra med en julgåva? 
Du kan t.ex. ge en gåva till Demensfonden som julklapp, istället för en blomma 
när du blir hembjuden på glögg eller julmiddag. Varför inte ge en julklapp till 
dig själv genom att sätta in ett bidrag på Demensfonden? Att ge och att få en 
välgörenhetsgåva, känns bra och blir mer och mer vanligt. Tack vare minnes-
gåvor, gratulationsgåvor och andra gåvor kan Demensfonden varje år dela ut 
stipendier till olika forskningsprojekt. Men det behövs mycket mer pengar.

Demens är en folksjukdom. Varje år insjuknar 25 000 personer. Var tredje 
äldre person i Sverige har en demenssjukdom. Demenssjukdomarna kostar 
samhället lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans, men 
får bara en bråkdel av forskningspengarna.          

180.000 människor lider av någon demenssjukdom, varav ca 10.000 är 
under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs ca en miljon 
människor i Sverige av denna obotliga sjukdom.

Vi måste hjälpas åt att hitta botemedel.

Stöd Demensfonden, pg 90 08 58-2 • bg 900-8582
Ge en julgåva till forskningen kring demenssjukdomar.

www.demensfonden.se

Vi på Demensförbundet vill önska alla våra läsare en 

god och avkopplande jul- och nyårshelg.
Demensfonden tackar också för alla gåvor som kommit in som gör att vi kan 

medverka till att demensforskningen går framåt.
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Är du anhörig?
Har du frågor?
Demensförbundet har 
rikstäckande telefon-
rådgivning:

0485-
375 75D
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Vill du bli medlem?
Kontakta den lokala demens-
före ningen på din ort eller ring 
demensförbundet.
Vi har nästan 11.000 medlemmar, i 
130 demensföreningar, spridda över 
hela sverige.

Som medlem får du:
•	Demensforum	(Demensför-
 bundets 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 för-
 bättra demenssjukas och 
 anhörigas situation.

Demensförbundets adress:
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.

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 samtals-
grupper 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 upplever 
sin situation som Alzheimersjuk idag och 
tidigare. 
Pris: 110:-
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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

Demensförbundets skrifter m.m.

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 demens-
sjuka personer inom demensvården. 
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 demensboende.
Pris: Gratis

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 alzheimers-
sjuke 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)


