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Anita och Birgitta träffades på Lundagårdsgruppen, en mötesplats för
nydiagnostiserade demenssjuka.

Herpesvirus kan sprida sig till hjärnan och utveckla demens. Nu pågår
forskning om behandling av herpesvirus skulle kunna bromsa utvecklingen
av Alzheimer.
Hjärnskakning är vanligt bland exempelvis ishockeyspelare och boxare.
Upprepade hjärnskakningar kan leda
till demens, vilket neurokirurgen
Niklas Marklund undersöker i sin
forskning.

Qristina Carlsson har arbetat 35 år
inom demensvården. Nu har hon startat en demensförening i Bollebygd.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ännu ett år lider mot sitt slut

E

tt år som varit händelserikt på
många sätt. Inte minst valet i september har rört om det rejält i vårt
land. I skrivande stund, i början av
november, råder fortfarande total ovisshet
om hur Sverige ska styras framöver. Min
stora förhoppning är att när du läser detta,
så vet vi.
I september hade även Demensförbundet
sin kongress, som infaller vart tredje år.
Rekordmånga föreningar var anmälda och
totalt var 200 deltagare med. Det var många
viktiga punkter på dagordningen, inte minst
val av ordförande och ledamöter till förbundets styrelse. Resultatet blev att jag fick
fortsatt förtroende för de tre kommande
åren, vilket jag är mycket glad och stolt över.
Vi fick, förutom de ledamöter som omvaldes,
dessutom tre nya ledamöter och en suppleant till styrelsen. Du träffar dem alla här i
tidningen. Den ”nygamla” styrelsen är redan
igång med att planera för kommande år och
jag ser framtiden an med stora förhoppningar om att förbundet och våra föreningar ska
fortsätta att påverka och förbättra för de
demenssjuka och deras anhöriga.
Vänskap
2006 startade ”Lundagårdsprojektet” här
på förbundets kansli. Syftet med samtalsgrupperna är att erbjuda personer som är
tidigt i sin sjukdom en möjlighet att träffa
andra i samma situation. Att lära av varandra och att diskutera både svårigheter och
roligheter som inträffar. Förbundet arbetar
nu intensivt för att utbilda samtalsledare för
att kunna starta samtalsgrupper ute i landet.
Arbetet sker utifrån erfarenheter från Lundagårdsgrupperna och studiematerialet ”Att
slippa göra resan ensam”, som Demensförbundet tagit fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Som en extra bonus har vi flera gånger
upplevt att deltagare i samtalsgrupperna
funnit äkta vänskap genom gruppen. I detta
nummer av Demensforum får du möta två
av dem, Anita och Birgitta som tillsammans
gör vardagen både lättare och roligare.

Forskning
Hugo Lövheim vid Umeå Universitet är en
av Demensfondens stipendiater och vi har
tidigare presenterat hans forskningsresultat
när det gäller kopplingen mellan demens
och herpesvirus. I denna uppföljande artikel
kan ni läsa om hur studien fortskrider.
Även om vi i dagsläget är långt ifrån att lösa
demensgåtan, är varje upptäckt något att
uppmärksamma. Förr eller senare leder alla
forskningsframsteg till att forskarna knäcker
nöten.
Vi tar också upp risken att drabbas av
demens inom vissa idrotter, till exempel
boxning, men även andra fysiska idrotter
som hockey, där det kan uppstå hårda slag
mot huvudet. Niklas Marklund vid Lunds
Universitet, även han en av Demensfondens
stipendiater, presenterar sina resultat i
tidningen.
Yngrenätverket
En viktig del i förbundets verksamhet är
Yngrenätverket som är för dem som är under 65 år och make, maka eller sambo till en
person med demens. En grupp som är hårt
påverkad är där en person i familjen får sin
demensdiagnos tidigt, före 65, och fortfarande arbetar. Den anhörige drabbas då dubbelt
hårt när han eller hon både skall försöka
behålla sitt arbete med tanke på överlevnad
och pension, ta hand om barn som kanske
fortfarande är i skolålder och som får svårt
att se sin pappa eller mamma inte fungera
längre som förut. Nätverket träffas regionalt
regelbundet och senaste träffen var i Jönköping. Tveka inte att höra av dig till oss om du
är intresserad av att veta mer om nätverket.

Pär Rahmström
Ordförande, Demensförbundet.

Tack för i år
Så här i sista numret av Demensforum 2018
vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla
föreningar som gör ett fantastiskt arbete för
demenssjuka och deras anhöriga. Jag vill
också tacka alla 10 400 medlemmar för att
ni fortsätter att stödja oss. Utan er skulle
demensvården i Sverige vara betydligt sämre
än nu. Ni gör alla skillnad!
På återhörande 2019 n
Pär Rahmström
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Anita Lackberg och Birgitta
Bengtsson blev snabbt bästa
vänner när de möttes på Lundagårdsgruppen, som vänder sig till
nydiagnostiserade demenssjuka
som vill träffa andra i samma situation. Anita och Birgitta går långa
promenader och ”har så otroligt
mycket att prata om.”
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De träffades och blev
bästa vänner ”tack vare”
Alzheimers sjukdom
Birgitta Bengtsson och Anita Lackberg har båda fått
diagnosen Alzheimers sjukdom. De träffades i en samtalsgrupp,
Lundagårdsgruppen, som är till för nydiagnostiserade demenssjuka.
Birgitta och Anita fann varandra direkt. Nu träffas de flera gånger i veckan
och promenerar, fikar, gör utflykter, och kanske framför allt: samtalar.
Vi träffar dem en solig oktoberdag på Demensförbundets kansli.

TEX T: ANDERS POST

Vi

har så otroligt
mycket att prata
om, säger Birgitta.
Anita nickar instämmande.
– Att personkemin stämmer så väl
kanske beror på att vi är födda i samma stjärntecken, tror Anita – vi är
båda Tvillingar.
De möttes på Lundagårdsgruppens
träffpunkt som håller till i Demensförbundets lokaler på Lundagatan.
Efter ett par sammankomster så
promenerade Birgitta och Anita till
Götgatan och fortsatte att fika och
prata, bytte telefonnummer, började
ringa varandra, och sedan blev det
gemensamma promenader. Numera
träffas de ofta två gånger i veckan
förutom mötena på Lundagårdsgruppen varannan onsdag och en liknande
träffpunkt vid Nytorget.
Tidigare samlades Lundagårdsgruppen varje vecka. Både Birgitta
och Anita är kritiska till nedskärningen.
– Jag antar att det har med pengar att göra som allting annat, säger
Anita. Vi behöver de här träffarna.

I

FOTO: ROSIE ALM

De flesta som deltar är inte i yrkesverksam ålder och har ett behov av
social gemenskap, istället för att bara
gå hemma och kanske inte ha något
särskilt att sysselsätta sig med.
Här kan man prata om allt
Lundagårdsgruppen vänder sig till
tidigt nydiagnostiserade demenssjuka
som vill träffa andra i samma situation för gemenskap, där man kan prata om allt och ge varandra stimulans
och stöd. Deltagarna svarar själva för
verksamheten tillsammans med två
samtalsledare.
Birgitta är född på Dalarö, men har
vuxit upp i Sundbyberg. Hon har varit
yrkesverksam som journalist och
jobbat mycket med serier.
– Det var faktiskt världens roligaste
jobb. Jag gjorde översättningar och
skrev pratbubblor. Det var en brokig
skara tidningar som exempelvis Starlet för unga tjejer och Åsa Nisse och
Kronblom, som var mer för mogna
män.
Både Anita och Birgitta bor numera
ensamma – Birgitta i Spånga och
Anita i Enskededalen.

– Jag miste min man för tre månader sedan efter 55 års äktenskap,
berättar Birgitta. Så det har blivit lite
ensamt om vardagarna, trots att jag
har två döttrar med familjer, och två
barnbarn. Numera har jag dessutom
Anita som blivit en av mina bästa
vänner. Och det är tack vare – om
man nu kan säga så – vår gemensamma sjukdom Alzheimer.
Anita är född i Falun, men flyttade i
tolvårsåldern till Stockholm.
– Vi fick en lägenhet i Bagarmossen
som då var ett nytt bostadsområde,
berättar Anita, som dels varit hemma
med barn och även arbetat på kontor.
Anita har en dotter och ett barnbarn, och liksom Birgitta bor hon
numera ensam i sin lägenhet.
Birgitta fick sin Alzheimerdiagnos
för drygt två år sedan och Anita fick
sin diagnos för fyra år sedan.
Glömska och nedstämdhet
Var det ni själva som märkte förändringar, eller var det omgivningen som
började undra?
Birgitta berättar att det var hennes
man som tyckte att hon inte var sig
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lik längre. Själv märkte hon inte så
mycket mer än en viss glömska och
nedstämdhet.
– Ja jag fick ju mycket motion,
säger hon och skrattar. Om jag gick
ut i köket så glömde jag vad jag skulle
göra där och fick promenera fram
och tillbaka. Min man tyckte att jag
skulle gå till vårdcentralen och få en
undersökning. Och det såg ju inte bra
ut när det gällde minnet, så jag blev
remitterad till minnesmottagningen
på Huddinge sjukhus. Där fick jag så
småningom diagnosen Alzheimers
sjukdom.
Anita kommer inte riktigt ihåg vad
som ledde fram till hennes diagnos.
– Det var väl en del saker som inte
funkade, bland annat kunde jag inte
få fram i tal och skrift allt jag ville
säga. Jag hade kontakt med en läkare
på Dalens sjukhus i närheten där
jag bor och genom honom fick jag så
småningom min diagnos.
Inget att skämmas för
Anita tycker inte att man behöver berätta för alla att man har en demenssjukdom.
– När vi sitter så här kan jag göra
det, hemma där jag bor får var och en
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upptäcka det själv. Men jag vill också
poängtera att Alzheimer inte är något
självförvållat, så det är ju ingenting
jag behöver skämmas för.
Hur fungerar vardagen hemma?
Både Birgitta och Anita är samstämmiga om att det främst är minnet som ställer till problem.
– Man skriver lappar när man ska
handla, om det så bara är ett par saker
att komma ihåg. Så glömmer man även
lappen och får gå tillbaka hem, säger
Anita. Annars består vardagen ofta av
promenader, gärna på Skogskyrkogården som ligger ganska nära mig.
– Det är så oerhört vackert där,
säger Birgitta som gärna strövar
omkring där tillsammans med Anita.
Vid ett tillfälle satt vi och pratade i
närheten av Greta Garbos grav och då
kom en ung kille med asiatiskt utseende fram till gravstenen och bugade
djupt och vördnadsfullt och satte ner
några blommor. Det var lite speciellt,
vad hade han för relation till Greta
Garbo? Det fick vi aldrig reda på.
Otroligt mycket att prata om
Du säger att ni satt och pratade, är det
vad ni gör när ni träffas?

– Ja vi har ju så otroligt mycket
att prata om, säger Birgitta. Ibland
besöker vi något museum, eller så går
vi bara omkring. För ett tag sedan
promenerade vi genom Humlegården
och sedan upp Regeringsgatan förbi
Nalen, dit man gick ibland på 60-talet
för att dansa.
– Varje tisdag brukar jag träffa
mina gamla arbetskamrater i Farsta,
berättar Anita. Och nu är även Birgitta
med och har blivit en i gänget.
Vad betyder er vänskap?
– Att ha någon som man kan prata
med om allt betyder så enormt mycket, säger Anita.
– Ja det är både roligt och tryggt att
ha varandra, säger Birgitta.
Så är intervjun med Anita och
Birgitta slut, och jag frågar vad de ska
göra resten av dagen.
– Ja, vad ska vi göra, säger Birgitta
och tittar på Anita. Vi har ju inte
bestämt något särskilt och klockan är
ju inte så mycket. Ska vi ta båten till
Vaxholm kanske och se något nytt?
– Ja varför inte det kunde väl vara
kul, tycker även Anita. n

Svenska Demensregistret SveDem

– ett verktyg för
högre kvalitet i
demensvården
TEX T: ANDERS POST

Ann-Katrin Edlund.

Idag beräknar man att 160
000 svenskar har någon typ
av demenssjukdom, och varje
år insjuknar cirka 24 000 personer. Men här finns även ett
stort mörkertal eftersom alla
misstänkta fall inte utreds. I
maj 2007 startade SveDem,
som är ett nationellt kvalitetsregister där målet är att skapa
rikstäckande verktyg för likvärdig behandling av personer med demenssjukdom.

Initiativet till SveDem, som finansieras av Sveriges Kommuner och
Landsting, kom från Swedish Brain
Power som då var ett nätverk av
ledande hjärnforskare. Vårdenheter
som ansluter sig till SveDem rapporterar sina data om personer som
fått demensdiagnos, vilket görs i ett
webbaserat system. Det här är även
världens största kvalitetsregister
i sitt slag som följer personer med
demenssjukdom genom hela vårdkedjan.
Flera jämförelser
– Anslutna vårdenheter får tillgång
till jämförande statistik via dagliga
uppdateringar, berättar Ann-Katrin
Edlund, som är landskoordinator
för SveDem. Jämförelsen kan göras
på lokal, regional och nationell nivå.

Ju fler vårdenheter som ansluter sig
desto bättre kan vi utvärdera vården. I SveDem är landets samtliga
minnesmottagningar anslutna, 78
procent av vårdcentralerna och drygt
700 enheter på särskilda boenden i
66 kommuner.
Här kan utvecklingen följas
För att stödja verksamhetsutveckling
lägger SveDem särskild vikt vid att
följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för demensvård och omsorg. Genom att registrera den egna kliniken/enhetens
kvalitetsindikatorer och variabler
över tid, kan man följa utvecklingen
och se i vilken grad värdena förbättras och mål uppnås.
I SveDem finns information som
visar vilka undersökningar som görs
för att ställa demensdiagnosen, hur
den fortsatta vården planeras och utförs, vilka stödinsatser som ges, samt
hur behandling och andra vårdinsatser förändras över tid.
Enligt Ann-Katrin Edlund är det
viktigt att de kliniker och enheter
som är med i registret verkligen arbetar med sina resultat, och att respektive chefer frågar efter resultaten.
– Tyvärr görs det inte överallt.
Tanken är ju att kvalitetsregistret ska
användas som verktyg för att förbättra vården.
Stora skillnader
Går det att se en förbättring av
demensvården som kan härledas

till SveDem?
– Ja det kan vi se inom primärvården
när det gäller hur man uppfyller den
basala demensutredningen, som görs
på en vårdcentral innan patienten går
vidare till en mer specialiserad utredning. Innan man började jobba med
SveDem 2011 så var det 46 procent av
vårdcentralerna som uppfyllde den
basala demensutredningen, och när
man börjat arbeta i kvalitetsregistret så steg siffran till nuvarande 76
procent. Samtidigt har andelen med
ospecificerad demensdiagnos minskat från 50 procent till 27 procent.
Följer boendets arbete
När det gäller särskilda boenden
så samlas data in om de omvårdnadsåtgärder som görs. Här går det
då att följa boendets arbete med
bland annat aktiviteter, bemötande,
läkemedelsgenomgångar, och om den
boendes levnadshistoria är integrerad
i vården. På många håll ser vi stora
förbättringar på särskilda boenden
efter att de börjat använda registret.
SveDem sätter fingret på vad som
är viktigt, och personalen på det
särskilda boendet ser snabbt vad som
behöver förbättras.
– Vi arbetar på att ännu fler kommunala enheter ansluter sig så att vi
får mer data om kvaliteten på vården
också i kommunerna, säger Ann-Katrin Edlund. Därmed kan goda möjligheter ges att förbättra vården där
det behövs i vårdkedjan. n
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Forskare inom olika
vetenskapsfält går samman
för mer kunskap om
pannlobsdemens
TEX T: KELDA STAGG, PROJEKTLEDARE SWEFTDI

Frontallobsdemens (FTD)
är en neurodegenerativ
demenssjukdom orsakad
av förändringar i hjärnans
pannlob och/eller tinninglober. FTD är en av de vanligaste formerna av demenssjukdom med debut under
65 års ålder. men den kan
även debutera senare i livet.
Nu går forskare inom olika
forskningsområden samman för att få mer kunskap
om sjukdomen.
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Till skillnad från Alzheimers sjukdom som främst drabbar minnet,
yttrar sig symptomen för FTD ofta i
form av gradvis förändring i uppförande, empati, talförmåga och/eller
rörelsemönster. I dagsläget finns
inga behandlingar som kan bota eller
avstanna sjukdomsprocessen, och behovet av studier kring FTD är därför
mycket stort.
Begränsad mängd material
En utmaning gällande forskningen
kring sjukdomen är den begränsade
mängd forskningsmaterial som finns
tillgänglig. Av denna anledning är det
otroligt värdefullt när personer med
diagnosticerad frontallobsdemens,
eller via nära anhöriga, donerar
biologiskt material till forskningen.

Tillsammans ökar vi möjligheten
att i framtiden kunna sätta säkrare
och tidigare diagnoser, samt även
kunna utveckla förebyggande och
botande behandlingar. Med stöd av
The Schörling Foundation bildades år
2017 ett multidisciplinärt konsortium
vid namn Swedish FTD Initiative.
Konsortiet är ett samarbete mellan
Karolinska Institutet (KI), Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) och Science for Life Laboratory (SciLifeLab),
och leds av fyra framstående forskare
i olika separata vetenskapsfält
(se figur 1).
Kartlägger generna
Professor Caroline Graff med forskargrupp på KI kartlägger de gener som
orsakar sjukdomen, eller ökar risken

för att drabbas av FTD. Forskargruppen studerar även fenomenet kallat
”nedsatt penetrans”, vilket innebär att
en person kan bära på en av de sjukdomsgener som orsakar FTD utan
att uppvisa symptom på sjukdomen.
Ett annat forskningsområde omfattar kliniska studier på personer som
hör till familjer med ärftlig FTD med
och utan ALS, och vi hoppas därmed
kunna hitta de allra första skadorna
som leder till sjukdomen för att på
sikt kunna bota den. Caroline leder
även verksamheten vid Mottagningen för Ärftliga Demenssjukdomar,
där drabbade och anhöriga kan få
vägledning och svar gällande frågor
om ärftlighet.
Oskadliggör proteinet
Stefan Ståhl är professor på KTH, och
forskar bland annat inom utvecklingen av så kallade affibodymolekyler.
Affibodymolekyler är små bindarproteiner som kan skapas så att de
binder starkt och specifikt till olika
sjukdomsproteiner. Målsättningen
är att Stefan tillsammans med sin
forskargrupp utvecklar affibodymolekyler som effektivt kapslar in det
sjukdomsorsakande proteinet och i
princip oskadliggör det. Nyligen togs
en sådan kandidat fram som kapslar

in den Alzheimer-relaterade amyloid-beta peptiden, och studier på
möss har visat lovande resultat för
att förhindra sjukdomsutveckling.
Baserat på dessa forskningsresultat
avser vi nu utveckla affibodymolekyler som binder upp sjukdomsproteiner
relaterade till frontallobsdemens.
Mäter proteiner i blod och
ryggvätska
Forskargruppen som leds av professor Peter Nilsson (KTH, SciLifeLab)
arbetar med att mäta proteiner i blod
och ryggvätska från patienter med
frontallobsdemens och andra neurologiska sjukdomar. De har utvecklat
en unik analysmetod där hundratals
proteiner kan mätas i hundratals
prover samtidigt. Målet är att hitta de
proteiner som på ett eller annat sätt
speglar den underliggande sjukdomsprocessen. På så sätt ämnar vi
öka förståelsen för vad som händer
i kroppen när sjukdomen utvecklas,
samt lägga grund för möjligheten att i
framtiden kunna framställa förebyggande behandlingar.
Empatiska reaktioner mäts
Professor Lars-Olof Wahlund med
forskargrupp använder sig av magnetisk resonanstomografi (MRI) för

att studera hjärnans funktion och
struktur vid frontallobsdemens.
Genom avbildning med MRI tittar vi
exempelvis på hur hjärnan fungerar i
samband med empatiska reaktioner.
Även strukturer i pann- och tinningloberna studeras, som att mäta
hjärnbarkens tjocklek och undersöka
hur denna påverkas hos individer som
drabbas av FTD.

Internationellt symposium
Swedish FTD Initiative håller ett
internationellt multidisciplinärt
symposium 8 mars 2019 i Aula
Medica i Stockholm. Målsättningen är att sprida kunskap om
pågående forskning inom frontallobsdemens för att öka förståelsen för hjärnsjukdomen, samt
för att främja nationella och internationella forskningssamarbeten.
Vi öppnar upp för alla som är
intresserade av forskningen inom
frontallobsdemens att deltaga på
symposiet. För mer information
om symposiet och registrering
vänligen kontakta
FTDemens@nvs.ki.se. n
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Sambandet mellan herpesvirus och Alzheimer stärks

– forskning om behandling
ger hopp
I Demensforum nummer ett 2017 intervjuade vi
docent Hugo Lövheim vid Umeå universitetssjukhus. Han hade fått stipendium från Demensfonden
för att inleda en klinisk studie där man undersöker
om läkemedel mot vanligt herpesvirus skulle kunna bromsa utvecklingen av Alzheimer. Hur har det
gått, har man några resultat att rapportera?

I tidigare studier har Hugo Lövheim
och hans kollegor kommit fram till
att det finns starka belägg för ett
samband mellan herpesvirus och högre risk för Alzheimers sjukdom. Som
en följd av detta ville man undersöka
om behandling av herpesvirus skulle
kunna bromsa utvecklingen av Alzheimer. Det är vad den nu pågående
kliniska studien Valz-Pilot vill ta
reda på.
Trettiosex personer deltar
Studien, som leds av Hugo Lövheim,
genomförs vid Geriatriskt Centrum
vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Trettiosex personer
med Alzheimers sjukdom planeras
delta i studien. De bär alla på herpes
simplex typ 1, och riskgenen APOE4
för Alzheimers sjukdom. Vid behandlingen, som pågår under fyra veckor,
används Valaciklovir, som är ett
läkemedel mot herpesvirus.
Ungefär 80 procent av alla äldre
personer bär på herpes typ 1, som
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– Alla som bär på herpesviruset får inte
Alzheimer utan det är sannolikt andra
immunologiska faktorer som gör att man
tappar kontrollen över viruset. Men när det
sker och det har spridit sig till hjärnan har
vi starka belägg för att det orsakar Alzheimer, säger Hugo Lövheim.

TEX T: ANDERS POST

orsakar vanliga munsår, och alltså
kan vara orsak till att man utvecklar
Alzheimer.
Hypotesen är att herpesviruset,
som ligger latent i nervknutor, kan
sprida sig till hjärnan och leda till
Alzheimerplack när det reaktiveras
hos äldre personer.

Två av studierna är amerikanska, och
en från Taiwan där man dessutom
konstaterar att behandling med antivirala medel kraftigt minskar risken
att få Alzheimer.
Så det är något som talar för att er
studie Valz-Pilot är på rätt väg?
– Ja det kan man säga, studien
från Taiwan är det första fyndet som
tydligt stödjer att den behandling vi
genomför kan ge resultat, säger Hugo
Lövheim, som samtidigt påpekar
att det inte är så att alla som bär på
herpesviruset får Alzheimer. Det kan
även vara andra immunologiska faktorer som spelar in och gör att viruset
sprider sig.

Kognitiv förmåga testas
Innan och efter studien mäts försökspersonernas koncentrationer av
proteinet Tau i ryggmärgsvätskan,
som ett mått på nervcellsskada. Även
andra biomarkörer mäts, liksom den
kognitiva förmågan med hjälp av ett
minnestest kallat MMSE.
Hur har det gått, finns det några
resultat så här långt?
– Ännu så länge finns det ingenting
att rapportera, säger Hugo Lövheim.
Vi hoppas att ha lite mer att säga
under våren 2019. Men intressant
är att det kommit ytterligare studier som stödjer sambandet mellan
herpesvirus och Alzheimers sjukdom.

Studien Valz-Pilot finansieras av
Västerbottens läns landsting,
Demensfonden, Familjen Janne
Elgqvists stiftelse, Alzheimerfonden, Svenska Läkaresällskapet,
Gun och Bertil Stohnes stiftelse
och Magnus Bergvalls stiftelse. n

Elisabeth håller ordning på
förbundets ekonomi

TEX T: ANDERS POST

Det är Elisabeth Berglund Lindh
som ser till att förbundets ekonomiska flöde i form av in- och utbetalningar, löner, bokföring, skatter,
ansökningar, insamlingskontroll och
redovisningar sköts på ett korrekt
sätt.

I varje nummer av Demensforum
träffar vi någon av förbundets
medarbetare. Den här gången är
det Elisabeth Berglund Lindh som
intervjuas. Hon är den som ansvarar
för att förbundets ekonomi sköts på
rätt sätt.
Ekonomichef med andra ord?
– Nja, om jag har någon titel så är det
ekonomiansvarig.
Elisabeth har arbetat för Demensförbundet i 14 år. När hon började hade
man ännu inte flyttat till de nuvarande lokalerna på Lundagatan med
formidabel utsikt över staden.
– På den tiden fanns vi på Drakenbergsgatan inte långt härifrån, och
det var där som vi startade verksamheten. Under alla dessa år har det
hänt väldigt mycket, inte minst inom
det område som jag svarar för, säger
Elisabeth. Ett exempel är vår fond
som vuxit väldigt mycket, vilket gör
att vi kan dela ut fler stipendier till
demensforskningen.
Även om Demensförbundet
syns mer i media och tar plats i
debatten så ligger föreningarnas antal ganska konstant på
drygt ett hundratal, hur ser du
på det?
– Många yngre är inte så intresserade av att vara med i föreningslivet,
utan samlas kanske hellre på nätet
och diskuterar olika frågor där. Våra

medlemmar är ofta äldre och när de
försvinner så tunnas antalet föreningar ut. Men det startas faktiskt
en hel del nya också varje år. Finns
det en eldsjäl så blir föreningen ofta
livaktig. Antalet medlemmar växer
däremot varje år, och vi är nu uppe i
cirka 10 400.
Kan man säga att Demensförbundets ekonomi är god?
– Ja det är den idag, men när vi
började så var det sparsamhet som
gällde. Ja det är det förstås fortfarande. Men då köpte man knappt en ny
disktrasa utan att tänka sig för, säger
Elisabeth och skrattar.
Demensfonden har vuxit rejält,
säger du. Går de pengarna oavkortat till forskning?
– I stort sett, men det finns ju ingen
anställd som sköter fonden så Demensförbundet tar betalt för att vi
administrerar fonden.

Hur är din bakgrund när det
gäller ekonomi?
– Jag har tidigare arbetat i bank och
har en hel del olika kurser och utbildningar i ekonomi, arbetsrätt och
juridik. Dessutom har jag jobbat på
Ericsson inom IT-området.
Hur trivs du med jobbet?
– Jättebra, men eftersom jag är själv
är det mycket att hålla reda på. Ett
stort plus är mina arbetskamrater på
kansliet som gör att det blir en fin och
trivsam arbetsplats. n

Elisabeth Berglund-Lindh
är snart 63 år.
Kommer ifrån Härjedalen. ”Där
har jag min fasta punkt i livet”.
Gift med en ”Sundbybergare”, och
bor i Sundbyberg.
Har en dotter som är socionom
och som även har arbetat på
Demensförbundets kansli.
Elisabeth är även anhörig. Hennes
mamma har en demenssjukdom.
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Nya idéer
ska göra Elineberg till

Sveriges bästa
vårdboende
Förra sommaren skrev vi om
demensbyn Svendborg i Danmark där man
försökt återskapa ett vardagsliv som liknar det
man hade innan demensdiagnosen begränsade tillvaron.
Tanken är att de som bor i demensbyn ska
kunna röra sig så fritt som möjligt.
I Sverige finns inget liknande,
men flera omvårdnadsboenden börjar
ta till sig delar av demensby-konceptet.
Äldreboendet Elineberg i Rödeby är ett av dem.

TEX T: ANDERS POST

Rödeby ligger i Karlskrona kommun.
Här finns äldreboendet Elineberg
som har sex avdelningar, varav två
för demenssjuka. Nu satsar Elineberg på att bli landets bästa omsorgsboende. Genom pilotprojektet
Naturen i vardagsrummet ska nya
arbetsmetoder testas.
– Vi satsar på att ta bort fysiska
barriärer så att de som bor här kan
ta sig in och ut självständigt oavsett kognitiv förmåga, säger Julius
Ranonis, som är projektledare för
Naturen i vardagsrummet.
Behov att förnya arbetssätt
Initiativet till förändring kom från
kommunens Silviasystrar som kände
ett behov av att förnya arbetssättet
på kommunens vårdboenden. Därför
skapades en omvärldsbevaknings-
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grupp, som bland annat har besökt
olika boenden runt om i Sverige,
och även så kallade demensbyar i
Holland och Norge. Nu senast har
personal från Elineberg besökt demensbyn i Svendborg.
Studier och insamlade idéer har
sedan sammanfattats i en rapport
som ligger till grund för ett eget
koncept som fått namnet Naturen i
vardagsrummet.
– Vi arbetar på att skapa trygga
ute- och innemiljöer där de boende
kan klara sig själva och inte alltid
behöver ha med sig personal ut,
berättar Julius Ranonis. På en gård
i anslutning till avdelningarna för
demenssjuka har vi byggt en sinnenas oas med promenadstigar,
fruktträd och odlingar där man kan
gå omkring fritt. För att man som

demenssjuk ska känna sig som en del
av samhället bjuder vi till exempel in
förskolor och föreningar.
Personalen indelad i
arbetsgrupper
Café är på gång och möjligen en
minibutik, men Julius Ranonis vill
inte gå händelserna i förväg eftersom
personalen på Elineberg är indelad
i olika arbetsgrupper som tar fram
idéer som ska ge de boende trygghet,
livskvalitet och frihet.
– En viktig del av förändringsarbetet är att höja hela personalgruppens kompetens genom utbildning.
Här trycker vi särskilt på hur man
kommunicerar och bemöter personer
som har svår demens.
Elineberg verkar aktivt för att
minska medicineringen av de

Det är full fart med aktiviteter på
Elineberg. Vid midsommar hälsar
”kungen och drottningen” på. I
själva verket är det projektledaren
Julius Ranonis och hans kollega områdeschefen Paola Dahlström som
iklätt sig de prominenta rollerna.

demenssjuka. Två elektroniska
gungstolar har bidragit till att oroliga
demenssjuka har blivit lugnare. Stolen kan vagga till lugn och ro och via
de inbyggda högtalarna kan lugnande musik strömma ut.
– Det pågår ett aktivt arbete med
digitalisering och implementering av
välfärdsteknik i Karlskrona, som var
en av fem kommuner som nominerades till Årets Digitaliseringskommun 2017, berättar Julius Ranonis.
På Elineberg ska vi testa flera olika
välfärdstekniklösningar, bland
annat inkontinenssensorer som talar
om när det är dags att byta inkon-

tinensskyddet. Min kollega Paola
Dahlström, som är områdeschef och
projektledare, deltar i gruppen som
arbetar med de här frågorna.
En annan teknik som kallas
Nattro, handlar om att kunna se till
den som är demenssjuk på natten
via en skärm utan att behöva gå in i
rummet och väcka den som sover.
Konceptet ska spridas
Naturen i vardagsrummet handlar
än så länge bara om Elineberg, men
syftet är, enligt Julius Ranonis, att
konceptet ska spridas även till andra
boenden i kommunen.

Hur ser ni på demensbyarna ni har
besökt, är det något liknande ni vill
eftersträva?
– Inte direkt, det här är inte en
demensby utan ett demensboende,
säger Julius Ranonis. Men det är ju
ett litet samhälle där vi strävar efter
att man ska kunna fortsätta leva
det goda livet. Det handlar om att
skapa något som inte är isolerat, utan
tillgängligt och integrerat i det övriga
samhället. Målet är att Elineberg ska
bli Sveriges bästa vårdboende. n
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Alzheimer Europé

– en konferens med de demenssjuka i fokus
Under några intensiva dagar i månadsskiftet oktober/november, hölls för 28:e gången konferensen Alzheimer Europé. Denna gång i Barcelona,
Spanien. Temat för året var ”Att göra demens till
en Europeisk prioritet”.
Mer än 800 personer från 46 länder hade samlats för att lyssna på
föreläsningar, utbyta erfarenheter
och lära av varandra. Representanter från Demensförbundet var i år
Carina Lindegren, Anni Reimers och
Peter Keusen.

om sina erfarenheter av att få en
frontallobsdemensdiagnos och den
inverkan detta har haft på honom
och hans familj. Ett både gripande
och samtidigt positivt tal där Petri
betonade vikten av att fortsätta leva,
trots diagnosen.

Hitta guldkornen
Under konferensens två föreläsningsdagar delade 239 talare med
sig av sin forskning, sina projekt
och sina erfarenheter. I det gedigna programmet gällde det att hitta
guldkornen. Ett sådant guldkorn var
föreläsningen med ”European Working group of people with dementia”
(Europeisk arbetsgrupp för personer
med demens). 13 föreläsare med
olika demensdiagnoser talade under
rubriken ”Jag har demens och livet
går vidare”. Hela gruppen deltog och
berättade om sig själva och deras
erfarenheter av att leva med demens.
Petri Lampinen från Finland talade

Demensvän i världen
I samband med konferensen bjöd
organisationen Alzheimer Europé
in till en nätverksträff för de länder
som nu lanserat kampanjen ”Demensvän”. Globalt är det 41 länder
som tillsammans har 50 miljoner
demensvänner, men av naturliga skäl
deltog endast Europeiska länder i
träffen. Vi fick i detta sammanhang
möjlighet att berätta om hur Demensförbundet arbetar i Sverige med
demensvän och vad vi har för planer
framöver. Övriga länder blev positivt
överraskade av att vi på endast sex
månader närmar oss 5 000 demensvänner och att vår Facebooksida har

över 11 000 följare. Det sistnämnda
en siffra som inte ens länder som Nederländerna kan slå, trots en mycket
större population.
Vikten av att träffas
Konferensen ger även ett gyllene
tillfälle att nätverka. Alla de Nordiska länderna var representerade och
vi passade på att träffas och knyta,
eller återknyta, kontakterna. Det ger
oss en möjlighet att jämföra vad som
är bra och dåligt i de olika Nordiska länderna och hur omsorgen om
de demenssjuka fungerar. Tyvärr
kan man konstatera att Sverige inte
ligger särskilt bra till. Till exempel kan nämnas att vi är en av de
sista Nordiska länderna som fått en
nationell demensstrategi. Föregångsländerna tycks vara Danmark och
Norge. Sverige kan lära en hel del av
dessa länder, där demensvården är
en mycket högre politisk prioriterad
fråga än i Sverige.
Vikten av att synas
För Demensförbundet är konferensen även ett bra tillfälle att synas och
att visa vad vi som den största organisationen i Sverige som verkar för
de demenssjuka och deras anhöriga
gör, en anledning som är lika viktigt
som att lära av andra. n

European working group, en arbetsgrupp bestående av personer med demens, håller en bejublad föreläsning under rubriken
”Jag har demens och livet går vidare”.
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HJÄRNSKAKNINGAR KAN LEDA TILL
DEMENSSJUKDOM SENARE I LIVET

– men forskning pågår
för att minska risken

Vad räknas till mildare
skador?
– Det kan vara en hockeyspelare
som ramlar och slår huvudet i isen,
kolliderar med en annan spelare
eller tacklas. Det som är typiskt för
en hjärnskakning inom idrotten är
att man får en snabb rotation av
huvudet. Orsakerna till skador inom
ishockey har mycket med hastigheten att göra. Men jag vill poängtera
att bara för att man blivit tacklad
och fått en hjärnskakning så leder
inte det i sig till att man senare
utvecklar demens. Men risken
ökar ju fler smällar man får.
Skadorna kan även leda till
depression och minnesförlust,
som inte behöver vara direkt
demensrelaterade.
Hur ser du på riskerna för
skallskador när det gäller
boxning?
– Boxare och de som utövar
amerikansk fotboll är extremt utsatta. Studier i USA visar på något som

E

Vilket tidsspann rör det sig
om, från att skallskadan uppstår till att man börjar utveckla demens?
– Det handlar om två processer, som
jag själv har sett i min egen forskning, säger Niklas Marklund. När det
gäller de riktigt svåra hjärnskadorna
som är så svåra att det är fara för den
skadades liv, så har man i vävnadsanalyser på bara några timmar efter
skadetillfället sett inlagringar av
amyloida plack som är karaktäriserande för Alzheimer. För mildare

skallskador är processen långsammare och svårare att svara på.

OB

– Nya studier visar tydligt att personer med skallskador löper ökad risk
att utveckla demenssjukdom, säger
Niklas Marklund. Även mildare
hjärnskakningar om de upprepas
kan leda till tidiga minnesstörningar.
Vad händer i hjärnan när den utsätts
för ett hårt slag?
– Genom slag som skadar hjärnans
olika bansystem kan inflammation
uppstå som gör att de kroppsegna
demensproteinerna, som vi alla har,
långsamt fälls ut och så småningom
leder till demenssjukdom.

Hur ser din aktuella
forskning ut?
– Vi utvärderar bland annat en ny
behandling som motverkar inflammation i hjärnan efter slag. Det
handlar om ett läkemedel som redan
finns för helt andra tillstånd. Mer
om detta kan jag just nu inte säga.
Och även om vi har stora förhoppningar på positiva resultat så är det
en lång väg innan vi kan säga om
det fungerar, och vilka eventuella
biverkningar det kan ha när det gäller att minska risken för att utveckla
demens efter en hjärnskada. n

AD

TEX T: ANDERS POST

liknar demens , nämligen Chronic
Traumatic Encephalopathy (CTE),
där proteinet Tau formar klumpar
som långsamt sprider sig och dödar
hjärnceller. CTE drabbar ofta personer inom tuffa idrottsgrenar där
man får ta emot många smällar mot
huvudet, exempelvis inom boxning.
Niklas Marklund har fått forskningsanslag bland annat från Demensfonden och Alzheimerfonden för
att förbättra diagnostiken för dessa
hjärnskador.

K

Hjärnskakning är vanligt inom idrott, främst
ishockey och boxning.
Upprepade hjärnskakningar och skallskador
kan leda till demens, enligt neurokirurgen och
hjärnforskaren
Niklas Marklund vid
Lunds universitet.
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Nätverket fyller en viktig funktion
när man som anhörig vill ha kontakt
med andra som har samma erfarenheter och problem som man själv.

Utöver träffarna har Yngrenätverket bildat en sluten Facebook-grupp där medlemmarna
kan prata med varandra. För att få vara med här bör man ha varit på någon av nätverksträffarna.

Skratt, gråt och
gemenskap när
Yngrenätverket
träffas
TEX T: ANDERS POST

Lördagen den 13 oktober
samlades 19 anhöriga från
södra och västra Sverige i
Jönköping för en träff som
arrangeras av Demensförbundets yngrenätverk. Två
gånger om året samlas man
för att diskutera och dela
med sig av både problem
och glädjeämnen.
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Yngrenätverket är för anhöriga som
är maka, make eller sambo till en
person som insjuknat i en demenssjukdom före 65 års ålder. Vid de två
årliga träffarna ger man varandra
stöd och förmedlar sina livsberättelser. Nätverket finns även för de
som bor i Stockholm och i de norra
delarna av landet.
– En allmän uppfattning är att det
bara är äldre personer som drabbas
av demenssjukdomar. Men det är
även många som blir sjuka i unga
år, säger Christina Hansson som
är ansvarig för Demensförbundets
yngrenätverk.

Fin samvaro
Chris Olsson från Hörby har varit
med sedan 2013, och deltog i den
senaste träffen i Jönköping i oktober.
Chris är även aktiv i styrelsen för
Demensförbundet. Hon berättar om
den fina samvaron som uppstår när
andra som är i samma situation träffas och utbyter erfarenheter. Många
blir nära vänner.
– Det är mycket allvar, gråt och
skratt, när vi träffas. Här kan vi
tala fritt om sådant som man bara
förstår när man är anhörig till en
demenssjuk person. Våra träffar blir
en ventil i tillvaron som ger styrka
och energi.
I Jönköping var det nitton anhöriga som slöt upp. Enligt Chris kan
deltagarantalet variera. För en del är
det svårt att få avlösning i hemmet
för att kunna komma iväg.
– Ja så ser situationen ut för
många anhöriga. Men den här
gången kunde vi räkna in fem nya
deltagare.
Alla får berätta om sin situation
Hur lägger ni upp dagen för träffen?
– Själva nätverksträffen är på lördagen på dagen. Här får alla berätta
om sin situation och dela med sig av
svårigheter och glädjeämnen som
anhörig. Det är så mycket känslor
och innersta tankar som kommer
fram när vi har våra erfarenhetsutbyten så man behöver lite tid också
för avkoppling. Därför har vi utökat
samvaron att gälla även för kvällen, och eftersom vi håller till på
ett hotell så finns det möjlighet att
övernatta för de som vill och kan,
säger Chris.
Några praktiska frågor som diskuterades i Jönköping var bland annat
sådant som ofta brister i kommunerna, exempelvis avsaknaden av
boende för yngre demenssjuka inom
rimligt avstånd, och dagverksamhet i
samband med boende.
Nästa träff för anhöriga som bor i
södra Sverige hålls i Alvesta den 30
mars. n

INSÄNDARE

En kväll på ett demensboende
INSÄNT AV: STINA CARRION BRÄNNSTRÖM

Jag kommer dit 19.30. Det är
tre personer som jobbar på
våningsplanet. De har hand
om 18 demenssjuka, de flesta
äldre kvinnor. En undersköterska ilar förbi. En av de
boende som varit på akuten
har blivit hemskickad med
hög feber och är nu på väg
tillbaka med ambulans. Gun
har suttit vid ett annat bord
idag, kanske på fel sida och
nu går hon åt fel håll. Hon
ska vidare till sitt rum men
kan inte navigera rätt. Det
tar en stund att visa henne
rätt. Man vill inte att hon går
in på fel rum, då kan det bli
lite uppståndelse.
Det krävs två personer
Märta vill plötsligt till sitt rum men
börjar skrika hjärtskärande. Har hon
ont? Min mamma blir orolig men
Märta är bara rädd, hon tror hon ska
ramla ur rullstolen där hon sitter. En
undersköterska kommer till undsättning. Det krävs två personal för att
hjälpa Märta in på rummet och lugna

henne. Ska de använda en lyftanordning? En går och hämtar. Man ska ju
skona ryggen. Den används aldrig,
lättare att ta i. De stänger dörren,
så att inte de andra som bor där ska
bli oroliga när de hör att Märta är
ledsen.
Knallar omkring barfota
Fyra damer sitter runt bordet, en
annan knallar omkring barfota i
nattlinne. Vilken tur att Ulla inte
har packat väskan och är på väg hem
ikväll. Det brukar kunna kräva en
hel del övertalning för att komma
tillrätta med. Och vilken tur att
Anny inte är orolig och arg för att det
varit en man på hennes rum. Han
som brukar skrika och spotta på alla
har inte setts till på ett tag. Dagsformen skiftar för samtliga på boendet.
Och personalen svarar på samma
frågor om igen och tröstar redan
tröstade.
Full av hushållspapper
Linnea kommer emot oss i korridoren och jag vet vad som nu kommer
att hända. Hon har irrat bort sig
igen. Jag ser paniken sprida sig i

ögonen när hon inte känner igen sig,
närmast skräckslagen närmar hon
sig. Jag visar henne tillrätta. Hon
skäms över sina tillkortakommanden
och byter riktning och jag vet att hon
snart är vilse igen.
På en toalett är toalettstolen full
av hushållspapper, Elsa kommer inte
ihåg att hon ska spola. Och vad är det
för fel på hushållspapper? Städning
liksom tvätt ingår också i personalens uppgifter. Men inte ikväll. Att
duscha, det får man hjälp med på
morgonen. En gång i veckan är det
hårtvätt och dusch. De tre som jobbar ikväll tillhör tre av mina favoriter. De erfarna utstrålar trygghet och
professionalitet. De vet hur de ska
hantera de gamla och demenssjuka.
På natten är där en personal på
varje våning plus en som kan springa
emellan. Så ser det nog ut på de
flesta boenden. Men tanterna vaknar
ofta på nätterna. Väcker varandra.
Vandrar omkring i korridoren. Går
in i fel rum. Blir rädda, skräckslagna,
upprörda, vilsna. Men det gör inget.
För på morgonen har de glömt bort
det. n

DEMENSFÖRBUNDET HAR
HÅLLIT KONGRESS
Den 14-15 september gick Demensförbundets
kongress av stapeln på Scandic Star i Sollentuna,
Stockholm. Totalt deltog 207 personer som representerande 83 föreningar från norr till söder.
Kongressen inleddes av ”Glädjekören” som sjöng ett
potpurri med sånger från 60-talet. Glädjekören består
bland annat av deltagare från Demensförbundets samtalsgrupp för personer som tidigt diagnostiserats med
demenssjukdom. Underhållningen gav kongressen en
glad start.
Delvis ny styrelse
Under kongressen valdes även en delvis ny styrelse för
de kommande tre åren. Pär Rahmström fick fortsatt
förtroende som ordförande, liksom Carina Lindegren

Demensförbundets nya styrelse, från vänster: Pär Rahmström,
Carina Lindegren, Christina Olsson, Gunnilla Calais, Peter Keusen,
Christina Hansson, Pia Georgsson-Asp, Carina Frisk.

som vice ordförande, Christina Hansson som kassör och
Peter Keusen som ledamot. Nya ledamöter i styrelsen är
Carina Frisk, Christina Olsson, Lars-Olof Wahlund och
Gunnilla Calais. Till styrelsesuppleant valdes Pia
Georgsson-Asp.
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Eldsjäl bakom ny förening
i Bollebygd
Nu kan Demensförbundet lägga till
ytterligare en förening. Denna gång i Bollebygd,
en mindre kommun med drygt 9 000 invånare
som ligger i Västra Götalands län.
Eldsjälen bakom den nya föreningen heter
Qristina Carlsson.
TEX T: ANDERS POST

kollegor jobbar på att sätta ihop ett
demensteam, alltså en hemtjänstgrupp som arbetar med demenssjuka
och deras anhöriga. Där är vi inte än,
men jag tror att demensföreningen
kan vara ett forum för att saker och
ting ska hända i kommunen. Även
om en demensförening och ett demensteam är två skilda saker så kan
jag ändå se ett samarbete.

Man kan lugnt säga att Qristina
Carlsson är veteran inom demensvården. Hon har arbetat 35 år på
olika demensavdelningar runt om i
landet. Nu finns Qristina på äldreboendet Bollegården i Bollebygd. Tillsammans med några andra personer
har hon nyligen startat Bollebygds
demensförening.
Lyssnade på föredrag
Det var i somras som personalen
på Bollegården, tillsammans med
anhöriga och boende, lyssnade på
ett föredrag som hölls av sjuksköterskan Hans-Inge Lindeskov från
Demensförbundet. Vid samma
tillfälle berättade förbundskonsulent
Margareta Svensson om hur en lokal
demensförening kan stödja anhöriga
och demenssjuka.
– Jag och några andra anmälde att
vi ville starta föreningen här i Bollebygd, säger Qristina Carlsson.
Nu i höst är föreningen bildad,
men det återstår att få in medlemmar.
– Jag tror inte det blir något
problem eftersom det verkligen
finns behov av en demensförening
i Bollebygd. Några av mina arbetskamrater på Bollegården har anslutit
sig som stödmedlemmar, liksom ett
par personer som varit anhöriga till
demenssjuka och som tidigare efterlyste en förening när deras anhöriga
levde.
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Stort behov av information

Qristina Carlsson har arbetat 35 år på
olika avdelningar inom demensvården.
Nu har hon startat Bollebygds demensförening.

Brinner för demensfrågorna
Du är själv inte anhörig, var kommer
ditt engagemang ifrån?
– Jag brinner för att arbeta med
demens på flera olika plan. Jag
och några andra specialutbildade

Är det fortfarande många i kommunen som bor hemma och har demenssjukdom?
– Ja det finns en hel del personer
i Bollebygd med demenssjukdom
som bor hemma och behöver hjälp.
Hemtjänsten här gör ett jättejobb vill
jag påpeka. När det gäller anhöriga
till demenssjuka så finns det ett stort
behov av att få information och få
veta vad man har rätt att kräva av
kommunen. Här tänker jag att en demensförening kan vara till stor hjälp.
Hur ska den nybildade föreningen
marknadsföra sig och visa att ni
finns?
– Vi kommer att använda oss av
olika kontaktnät, och gå ut med
information exempelvis till vårdcentraler, tandläkarmottagningar
och där folk samlas, säger Qristina
Carlsson.

VÅRA FÖRENINGAR

DEMENSFÖRENINGEN I NORRKÖPING STARTAR
CAFÉTRÄFFAR
Demensföreningen i Norrköping har under hösten startat träffar,
Café Förgätmigej.
Öppet för medlemmar, anhöriga samt personer som har intresse av att delta.
Vi möts under lättsamma former och kan avhandla viktiga
frågor som bidrar till förståelse för- och ökad livskvalité för våra
medlemmar.
Vi har haft föreläsare som berättat om vikten av kompetens vid
bemötande av personer med demensdiagnos. Nu senast hade
vi besök av två forskare som presenterade sitt projekt:
Det demensvänliga samhället – Norrköpingsmodellen. Projektet är unikt i Sverige och startade 2017 och avslutas 2019.
På bilden ses Agneta Kullberg, universitetslektor och Elzana
Odzakovic, doktorand som via ett rundabordssamtal, berättade
om projektet för en intresserad skara.
I projektet ingår även Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor och Ingrid Hellström biträdande professor, som inte hade
möjlighet att närvara.
Vi tackar för en intressant redogörelse av projektarbetet.
Och då caféträffarna blivit lyckade, har vi redan nu planerat in
fyra träffar under våren 2019.
Peter Almroth

STENUNGSUNDTJÖRN-ORUST
DEMENSFÖRENING
ANORDNADE
DEMENSDAG
Måndagen den 20 augusti
anordnade föreningen en
välbesök demensdag. Bland
programpunkterna kan nämnas
att Demensförbundets ordförande Pär Rahmström föreläste
om juridiska frågor, främst om
framtidsfullmakt. Demenssjuksköterskan Lena Andersson informerade om de vanligaste demenssjukdomarna, Lena Hellman
berättade om hur det är att vara maka till en demenssjuk man,
och Aja Bergstrand berättade om hur det är att vara anhörig till
en ung demenssjuk person.
Därefter vidtog en frågestund ledd av vår ordförande Marita
Gustavsson, där politiker från de tre kommunerna fick svara på
frågor.
Sammankomsten som varade sex timmar var mycket välbesökt, som mest fanns det 130 åhörare i lokalen.

Bakre raden: Inger Hultberg, Anna-Lena Forslund, Eivor Lundsten.
Birgit Virtala, Max Carlman, Per-Anders Gustafsson, och främre
raden Vivianne Lundgren, Christina Morin och Christer
Gustavsson.

UNDER HÖSTEN HAR LULEÅ DEMENSFÖRENING
HAFT TVÅ VÄLBESÖKTA MEDLEMSTRÄFFAR
17 oktober informerade Sven Söderberg om vad som INTE
är demens utan vanlig glömska när man blir äldre. Har man
däremot svårt för att orientera sig och tappar greppet om hur
olika funktioner och apparater fungerar, då är det viktigt att
söka läkare för att få en diagnos tillsammans med anhörig, som
får hjälpa läkaren att göra en rättvis bedömning av sjukdomen.
Besökarna fick ställa frågor under föreläsningen som besvarades av Sven.
25 oktober firades ett välbesökt 25-årsjubileum i Södra Hamns
Restaurangen med utsökt buffé och bejublad underhållning.
Ordförande Christer Gustavsson överlämnade blommor till
Ansgar Olofsson som var första ordföranden och som grundade Demensföreningen i Luleå. Nästa ordförande var Ingemar
Pettersson, de fick var sin blombukett av ordförande Christer
Gustafsson. Föreningen gästades av Catharina Montgomery
från Demensförbundet. Hon överlämnade en check på 2 500
kr till föreningen. Medlemmarna Vivianne Lundgren och Eivor
Lundsten överlämnade rosor till styrelsen.
Efter maten blev det underhållning med sång och musik av
Svante Lindqvist och Ulf ”Flu” Jonsson. De fick många och långa
applåder, och deras medverkan var mycket uppskattad. Medlemmarna tackade för ett lyckat jubileum.

PANELDEBATT MED STORUMANS POLITIKER
Den 13 juni anordnade vi en paneldebatt med samtliga politiska
partier i Storuman, utom Sverigedemokraterna som valde att
inte delta. Debatten gällde äldre- och demensfrågor, nu och i
framtiden.
Debattledare var Stina-Clara Hjulström, som på ett utomordentligt sätt fick fart på politikerna, förutom att besvara de
frågor som ställdes av både föreningen och åhörare.
Ett 50-tal personer besökte debatten. Demensföreningen bjöd
på gott fika.
Insänt av Göran Grubbström
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Talare vid vår föreläsning i oktober 2018. Från vänster:
Natalie Alrenius, demenssamordnare, Anna Maria Undeman,
distriktsläkare, Anna-Lena Johansson, ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden, Lennart Klerdal, ordförande i Demensföreningen i Sollentuna.

LYCKAD FÖRELÄSNING I SOLLENTUNA LOCKADE
100 ÅHÖRARE OCH GAV NYA MEDLEMMAR

Ordförande Catherine Bringselius Nilsson tackade Helena Lundh
för hennes medverkan.

HAR ÄLDRE NÅGON MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
OMSORGSVERKSAMHETEN? DET VAR NÅGOT
SOM DISKUTERADES LIVLIGT I VÄXJÖ
Demensföreningen Värend, Växjö, har haft medlemsmöte
kring aktuell forskning. Helena Lundh, författare till kandidatuppsatsen: Valfrihet – makt eller maktlöshet? Helena
studerar på Linnéuniversitet och har gjort en intervjustudie
om äldres val- och påverkansmöjligheter i en konkurrensutsatt äldreomsorg.
Vad ett sådant system förutsätter är medborgare som genom
aktiva, välinformerade val och omval styr marknaden. Men
vilka möjligheter har man egentligen som äldre och omsorgsbehövande att göra aktiva val på en omsorgsmarknad? Och
vilka möjligheter har man att göra om sitt val, eller att påverka
verksamheten vid missnöjdhet?
Det var ett ämne som engagerade medlemmarna och vid det
efterföljande fikat diskuterades det livligt. Demensföreningen
försöker lyfta aktuella ämnen på sina möten. I denna intervjustudie hade några av föreningens medlemmar medverkat.
I anslutning till Demensdagen i september hade Df Värend
bjudit in Yngve Gustafson som föreläsare. Yngve Gustavsson
drog en stor publik. Han utmanar makthavare i äldrefrågor, alltifrån omsorg till medicin. Publikens högt ställda förväntningar
infriades.
Insänt av: Catherine Bringselius Nilsson ordf. Df Värend
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Ett par gånger om året brukar Demensföreningen i Sollentuna
arrangera en föreläsning tillsammans med demenssamordnaren i vår kommun. Temat är givetvis något med anknytning till
demens. Både medlemmar och andra intresserade är välkomna
att lyssna. Eftersom vi gör dessa arrangemang i samarbete med
kommunen så finns det resurser att annonsera och att vara i
en bra lokal. Ofta har vi haft en forskare som föreläsare. I höst
ville vi prova något nytt och diskuterade möjligheten att själva
arrangera. Alla i styrelsen har en hel del egen erfarenhet, och
demenssamordnaren i kommunen är demenssjuksköterska, så
varför inte våga språnget och själva agera på föreläsningen. Vi
valde som tema Demens ur olika perspektiv. Det visade sig vara
lyckosamt. Vi hade nästan 100 åhörare, i och för sig ungefär lika
många som när vi bjudit in en forskare, men skillnaden var att
många den här gången ville bli medlemmar i vår förening. Vi fick
nästan 20 nya medlemmar.
Vi lyckades intressera såväl ordföranden i Sollentunas Vårdoch omsorgsnämnd som en distriktsläkare att tala vid föreläsningen. Vårt program såg ut så här:
– Vad är demens?
– Demens ur den sjukes perspektiv (Demensförbundets film
om Lundagårdsgruppen)
– Demens ur den anhöriges perspektiv
– Demens ur kommunens perspektiv
– Demens ur primärvårdens perspektiv.
Med facit i hand vill vi inom Demensföreningen i Sollentuna gärna ge detta tips vidare och ingjuta mod att arrangera en sådan
här föreläsning själva. Vi hade som idé Demens på vardagssvenska för alla.
Lennart Klerdal, Ordförande
Natalie Alrenius, Demenssamordnare

VÅRA FÖRENINGAR

Lisen Ekdahl mediterar.

KINESISKT TEMPEL OCH HISTORISKT SLOTT NÄR
HÄSSLEHOLMS FÖRENING GÖR SIN SOMMARUTFLYKT
Demensföreningen Hässleholm gör sin årliga utflykt, den
tolfte i rak följd, en av sensommarens vackraste dagar – fortfarande med mycket värme i luften.
Första anhalten är Yagntorp Conference & Hälsocenter, ett
stycke Kina mitt i sydöstra Skåne bland lövskog, ängar och fält.
Vi blir mottagna av Master Marcus och hans medhjälpare Annika
och serveras förmiddagsfika i den stiliga restaurangen som
liksom allt annat bär kinesisk prägel.
Qigong och hälsocenter
Master Marcus med efternamnet Bongart startade byggnation
och verksamhet för tjugo år sedan. Marcus är qigongmästaren
med grundläggande och omfattande utbildning i Kina. Förutom Qigong bedrivs en omfattande konferensverksamhet och
hälsocenter.
Utveckling och omfattning av verksamheterna presenteras av
Annika som även guidar oss genom alla rum och alla salar på
alla våningar.
Från Jönstorp till kinesiskt tempel
Yangtorp var från början det mer svenska Jönstorp, en gammal skolbyggnad som revs och det kinesiska templet började
byggas. Byggnationen av denna gigantiska byggnad pågick
många år med ibland svåra finansiella bekymmer. Men nu står
byggnaden klar som ett tempelliknande jättepalats, med hotell,
restaurang och vackra salar för alla olika aktiviteter. Tinnar och
torn, kinesiskt svängda tak, enorma meditationssalar, ett fantastiskt spa med mera. Buddhastatyerna tävlar i skönhet med
utsmyckningarna och utsikten över hagar och skogsbryn. Tyvärr
har vi inte möjligheten att delta i den medicinska Qigong som
Master Marcus utövar och lär ut, men vi avslutar vårt besök med
en stunds meditation på meditationsmatta i någon av de stora
salarna. Och vi känner oss avkopplade och stärkta efter besöket.
På bilden Lisen Ekdahl som mediterar.
Längs kusten mot Åhus
Vi fortsätter genom ett vackert österlenskt och backigt skogslandskap förbi Forsakar och Degeberga och längs med kusten
till Åhus. Vi landar på Åhus Gästis där vi äter en härlig lunch och
njuter av vacker utsikt mot kajer och båtar. Efter lunchen finns
tid över för promenader i gamla vackra Åhus innan färden går
vidare mot Bäckaskog Slott. Där berättar en duktig guide om
slottets historia. Så avslutar vi med eftermiddagskaffe innan vi
anträder hemresan.
Jan-Eric Ekdahl

Wilhelmina Hoffman omgiven av Sune Persson, kassör och
Christine Styrman, vice ordförande.

MÅNGA AKTIVITETER OCH STORT ENGAGEMANG
I HUDIKSVALL – NU VÄNTAR SKINKSMÖRGÅS
OCH LUCIA
Hudiksvallsortens demensförening har under hösten 2018
haft ett antal olika aktiviteter – allt från höstfest till föreläsning om demensvänligt samhälle.
Torsdagen den 26 september var det höstfest med mat och
dryck samt underhållning av Gunilla Öberg och Örjan Gill, som
bjöd på ett mycket uppskattat och trevligt program av gamla
låtar. Alla deltagare var nöjda med festen.
På Seniordagen fredagen den 28 september medverkade
föreningen i aktiviteter i Teaterparken, Hudiksvall.
Tillgänglighetsvecka och föreläsning
Fredagen den 12 oktober var föreningen med i Tillgänglighetsveckan i Gallerian Guldsmeden. Arrangör för detta är Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig (före detta HLS).
Föreläsningen ”Demensresan över tiden från tidiga början”
med Wilhelmina Hoffman, geriatriker, verksamhetschef för
Silviahemmet, och föreståndare för Svenskt Demenscentrum,
hölls den tisdagen den 16 oktober på Bromangymnasiet och
senare på kvällen i Baptistkyrkan.
Demensvänligt samhälle
Wilhelmina Hoffman berättade att man jobbar för att uppnå
ett demensvänligt samhälle. Den demenssjuke ska känna sig
sedd, älskad och trygg och behöver förståelse och hjälp från sin
omgivning. Nollvision innebär att ingen ska bli tvingad till något
utan bemött av kunskap och respekt för den person man är. För
en demensvård utan tvång och begränsningar så att man kan
fortsätta med sina intressen och få tillgång till nya. Ungefär
300 personer kom till de båda föreläsningstillfällena.
Julfest med Luciatåg
Tisdagen den 4 december har föreningen sin årliga julfest med
gröt, skinksmörgås, Luciatåg och underhållning av Kommunkören.

Demensförbundet på Facebook

Demensförbundet på Facebook

Nu har vi över 5 000 personer som
Nu har vi över 11 000 personer som gillar oss på
gillar oss på Facebook. Det är vi otroligt
Facebook. Det är vi otroligt stolta och glada över.
stolta och glada över. Gilla oss du med!
Gilla oss du med!
www.facebook.com/demensforbundet
www.facebook.com/demensforbundet
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Tre spelmän som kallar sig ”Gubbröran” stod för vacker underhållning vid vårt 25-årsjubileum.

DEMENSFÖRENINGEN SOLKUSTEN OSKARSHAMN FIRAR 25 ÅR

Demensföreningen i Linköpings ”Valstugebordsarbetare” Ulla,
Ann-Mari, Maria, Ragna, Carina och Kerstin.

AKTIV HÖST FÖR DEMENSFÖRENINGEN I
LINKÖPING
Med fokus på personer med demenssjukdom, deras anhöriga
och närstående har demensföreningen varit aktiv under året.
Här kommer en liten sammanfattning av några aktiviteter vi
har hittat på under hösten.
Flera tusen personer besökte Linköpings stadsfest i slutet av
augusti. Detta var ett tillfälle föreningen inte kunde missa, så när
PRO den 25:e augusti inbjöd till olika aktiviteter i Trädgårdsföreningen var vår demensförening givetvis på plats.
I Linköpings demensförenings regi VALordnades ett väldigt
trevligt ”VALstugebord” bland de olika partiernas valstugor
på Trädgårdstorget Linköping den 3:e september. En givande
dag med många spännande möten med politiker, skolbarn och
andra besökare.
Ett annat sätt att möta Linköpingsborna var på Internationella
Alzheimerdagen den 21 september. Föreningen var närvarande
på tre torg i centrala Linköping och spred informationsskrifter
från Demensförbundet. Samtidigt passade vi på att bjuda in till
ett kommande arrangemang i föreningens regi på Anhörigdagen.
Äldredagen arrangerades den 9 oktober av Linköpings Kommun som firade 25 år. Att närvara på Äldredagen har blivit en tradition för demensföreningen, som deltagit under många år. Nya
viktiga kontakter knöts med anhöriga och med diagnostiserade
i en demenssjukdom. Dagen gav också möjlighet att skapa nätverk med andra föreningar och organisationer – alla som är nyfikna på att få veta mer om demenssjukdomar och föreningens
arbete. Äldredagen är ett evenemang där föreningen historiskt
sätt hittar nya medlemmar, vilket också skedde detta år.
Föreningen har vid flera tillfällen under året blivit ombedda
att hålla föredrag och utbilda vid externa konferenser, i skolor
samt i andra kommuner. Det är ett kvitto på, tycker vi, att man
känner till oss i föreningen samt att intresset för mer kunskap
om demenssjukdomar ökar. Föreningens medlemsantal har
under året stadigt ökat vilket vi är otroligt stolta och tacksamma
över.
					
Hälsningar från demensföreningen i Linköping

Söndagen den 2 september hölls 25-årsjubileum för Oskarshamns demensförening på Villa Shalom i Oskarshamn.
Ordförande Margareta Johansson hälsade 20 medlemmar
hjärtligt välkomna för att fira 25-årsjubileum i en fantastiskt
vacker och solig miljö intill havet.
Ordföranden berättade bland annat om hur det var när hon
var med och startade föreningen 1993. Flera som var med och
startade är fortfarande aktiva i styrelsen.
Vi fick njuta av en god middag av varmrökt lax med tillbehör,
plus kaffe och tårta.
Till kaffet fick vi otroligt fin underhållning av tre spelmän,
”Gubbröran”, som spelade allt från Taube till Czaradas av Monti.
Från Demensförbundet kom förbundskonsulent Margareta Svensson och gratulerade till de 25 åren med en fin
summa pengar, och önskade oss lycka till i fortsättningen.
Det tackar vi extra för.

BOKTIPS
Nu har vi kampanjpris på boken
Ellen – en bok om
livet, kärleken och
demens
Detta är en roman om livet, kärleken och demens.
Christinas svärmor, hennes makes mamma, har
inspirerat henne till berättelsen. Ellen var samtida med folkhemmet, och hon byggde sitt liv när
Sverige var på väg mot ett nytt samhälle.
Sina sista år drabbades hon av Alzheimer, samtidigt som folkhemmet bit för bit monterades ner.
Boken finns att beställa i vår webbutik
www.demensforbundet.se
eller på telefon 08-658 99 20.
Priset är 130 kr exkl. frakt.
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Korsord
4-2018

Namn:

Adress:

Postadress:

Lösningen på korsordet skall vara oss
tillhanda senast den 31/1 2019.

Demensförbundet
Lundagatan 42 A,
117 27 Stockholm
De tre första öppnade
rätta lösningarna vid
dragningen vinner
2 Sverigelotter
vardera.

Grattis

Lösningen på korsordet
3-2018

säger vi till vinnarna
av korsord nr 3- 2018.

Ingrid Bindekrans, Norrköping
Inger Brask, Uttran
Kerstin Serneblad, Sundbyberg

2 Sverigelotter var

Vinner ni en storvinst meddela oss gärna det.
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VILL DU BLI MEDLEM?
Kontakta den lokala demensföreningen
på din ort eller ring Demensförbundet.
Vi har nästan 10 400 medlemmar, i
cirka 110 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 erfaren-		
heter med anhöriga till demenssjuka
som är eller har varit i samma situa-		
tion.
• Möjligheter att i gemenskap med 		
andra påverka och förbättra demenssjukas och anhörigas situation.

Hur är demensomsorgen i din
kommun, något du saknar?
Lina Jakobsson

Christine Styrman

Gotland

Hudiksvall

Det känns som vi går åt
helt fel håll när det gäller
demensvården här. Jag är
ordförande i demensföreningen på Gotland och jag får ta emot en
hel del frågor från anhöriga, som inte vet
vart de ska vända sig. Det finns ingen samordning från kommunen och man gör inte
tillräckligt för att ge demenssjuka någon
sysselsättning, vi i föreningen får dra ett
stort lass tycker jag. Vi ordnar till exempel
studiecirklar tillsammans med minnesmottagningen i Visby.
Men nu ställdes cirklarna in i höst på
grund av personalbrist på minnesmottagningen. Det känns som det är meningen
att vi som jobbar ideellt ska ta på oss ännu
mer. Dessutom behövs fler geriatriker, de
är nu alldeles för få.
Maud Johansson
Norrtälje

Demensförbundet
Lundagatan 42 A 5 tr
117 27 Stockholm
Tel 08-658 99 20
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Bg 5502-8849

Är du anhörig?
Har du frågor?

Demensomsorgen i
Norrtälje är väl som i de
flesta kommuner – alltså
varken särskilt bra eller
dålig. Tidigare hade vi ett väl fungerande
anhörigstöd som bestod av fyra personer,
varav en anhörigkonsulent. Konsulenten
gick i pension och de andra slutade av
olika orsaker. Det var för ett par år sedan,
men först nu har man anställt en anhörigsamordnare som ska sätta sig in i vilka
behov som föreligger, vilket kommer att ta
ytterligare tid – kanske klart framåt våren.
Allting går väldigt trögt och det känns som
det förhalas för att de ideella krafterna ska
ta över så mycket som möjligt.

Det som vi saknar i kommunen är en koordinator,
alltså en och samma
person som anhöriga kan
ringa till och få den information de behöver, eller få reda på vem man bör vända
sig till. Som situationen är nu måste man
först ringa till kommunens växel och bli
hänvisad till en rad olika personer för att
få svar på sina frågor. Det är ju en mängd
problem som en anhörig till en demenssjuk person ställs inför, och man har ofta
ingen kunskap om vad som gäller och vilka
rättigheter man har. En samordnare skulle
underlätta väldigt mycket.
Helen Lindermann
Sala

I det nyaste vårdboendet
i Sala blandas demenssjuka med andra äldre,
kroppsligt sjuka eller
personer som kanske har någon psykisk
sjukdom. Man bor inte åtskilda utan tillhör
även samma avdelning. Det här måste vi
få ändring på. I ett renodlat demensboende kan personalen dessutom utveckla sin
pedagogik och ge en helt annan stimulans
än vid ett blandat boende. Vi tycker även
att kommunen måste göra något för yngre
demenssjuka med fler korttidsboenden och
dagverksamhet som ger meningsfull sysselsättning. Eftersom det inte byggs något
nytt så kan man befara att när de yngre
demenssjuka behöver flytta hemifrån så får
även de komma till ett blandboende.

Demensförbundet
har rikstäckande
telefonrådgivning:

DEMENSFÖRBUNDETS LITTERATUR

0485-375 75

Vår litteratur hjälper dig att förstå och stötta i den för många svåra situation som en
demenssjukdom innebär. Vi har även bra material för dig som arbetar inom demenssjukvården och som vill veta mer.
Hela vårt utbud hittar du i vår webbutik www.demensforbundet.se. Det går också bra att
ringa oss för mer information om vår litteratur, telefon 08-658 99 20.

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

Stöd Demensförbundets utvecklingsfond bg 5502-8849, pg 25 92 53-3
Forskning om Alzheimer och andra demenssjukdomar behöver mera resurser!

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

