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Som vanligt är det GR – Göteborgsregionen, som tillsammans med en arbetsgrupp 
bestående av representanter från ett antal medlemskommuner, arrangerar den 
årliga demenskonferensen, sedan tidiga 2000-talet. Åhörarna i år kommer från ett 
20-tal kommuner i Västsverige, liksom från Närhälsan, Västra Götalandsregionen. 
Arrangemanget är en ganska unik företeelse på detta tema för den västsvenska 
publiken, och har i år samlat inte mindre än 350 personer på plats, och långt över 
100  som deltar via länk. 

Till behagligt lugn musik inträder den stora åhörar-
skaran i Västerhavet, Radissons största lokal. Det är 
lapp på luckan och fullsatt till sista plats. Det sorlas 
och skrattas och småpratas livligt – många har inte 
setts på länge, och konferensen är ett välkommet 
inslag i arbetsvardagen för de många undersköter-
skor, demenssjuksköterskor, anhörigkonsulenter, 
chefer, beslutsfattare och många, många andra som 
samlats. 

Förutom personal från verksamheterna är även 
ett tiotal utställare på plats (sid 20–21), som före-

visar produkter och tjänster som kan underlätta 
vardagen för den demenssjuke – helt i linje med 
dagens tema. 

GR:s utbildningsledare Karin Westberg, inleder 
dagen med ett par korta, introducerande välkom-
stord och en kort presentation av arbetsgruppen (se 
bild nedan). 

Därefter har det blivit dags för dagens moderator 
Malin Johansson, socialchef i Härryda kommun att 
ta över rodret och fortsatt styra dagen genom alla 
programpunkter. 

Demenskonferensens arbetsgrupp: Lisa Jakobsson, Härryda kommun; Karin Johansson, Göteborgs stad; Emelie 
Lundgren, Närhälsan Backa vårdcentral; Karin Westberg, GR samt Pernilla Edström, Härryda kommun. I arbets-
gruppen har även Marie Wahlström, Partille kommun ingått. 

Vad underlättar vardagen 
för den demenssjuke?
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Minnen och kunskap – som 
länkar på samma kedja 

Moderator för dagen var Malin 
Johansson, socialchef i Härryda 
kommun. 

Malin Johansson inledde konferensen med en personlig berättelse. 

Dagens moderator Malin Johansson börjar 
med en personlig reflektion kring dagens 
moderatoruppdrag, och berättar om den 
Bismarcklänk hon bär runt handleden, 
som hon ärvt efter sin farmor Anna-Lisa. 
På länken hänger ett antal berlocker, som 
Anna-Lisa fick varje jämn födelsedag. 

I början av 90-talet fick hon en demensdiagnos, 
vilket var under en tid då man inte visste så mycket 
om demenssjukdomar, inte riktigt visste hur man 
skulle bemöta drabbade och anhöriga, utan trevan-
de själv fick försöka navigera sig fram. Att prata 
om gamla tider visade sig alltid fungera bra, och 
Anna-Lisa delade gärna historier och minnen om 
berlockerna på sitt armband; ”Den där, den fick jag 
när jag fyllde 40. Det var då jag bestämde mig för 
att jag skulle börja röka!”      

Det har med andra ord hänt en hel del både i 
samhället och inom demensomsorgen under de 
senaste decennierna. Men även om det gjorts stora 
framsteg finns fortfarande mycket kvar att göra, 
både för att de som fått en diagnos – likväl som 
deras närstående – ska få ett gott liv, ska få må så 
bra som möjligt, och det finns hela tiden förbätt-
ringsmöjligheter. 

En sådan är att bryta stigmat och våga börja 
prata. Få och dela kunskap. Kunskap om behov och 
hur de kan mötas. Kunskap om sådant som kan öka 
tryggheten. Kunskap om hur små och enkla eller 
lite större saker kan öka välbefinnandet. Om vikten 
av att alltid ge utrymme för att utöka samverkan. 
Att bredda kunskapen. Att arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande. Och att möta människor – och 
deras behov – i varje skede av sin sjukdomsresa.
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Joel Simrén – AT-läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, doktorand 
Sektionen för neurokemi och psykiatri, Göteborgs universitet – finns på 
plats för att delge senaste nytt inom demensforskningen, beträffande både 
diagnostik och läkemedelsbehandling. 

Senaste nytt inom demensforskningen 

Vad är Alzheimers?
Joel ger inledningsvis en översiktlig bakgrund till 
demenssjukdomar, och vad som definierar och 
orsakar tillstånden. 

Alzheimers är idag den vanligast utbredda 
demenssjukdomen. Den uppkallades efter den 
tyske psykiatern Alois Alzheimer, som i början av 
1900-talet var den förste att beskriva det sjukdoms-
tillstånd av minnesstörningar, som han sett hos en 
av sina patienter vid det mentalsjukhus där han ar-
betade. När hon avled obducerades hennes hjärna, 
och då upptäcktes där mängder av så kallade senila 
plack och neurofibriller – strukturer av hopklumpa-
de äggviteämnen.

Inte förrän i mitten av 1980-talet kom forskar-
na fram till att dessa orsakades av proteinerna 
β-amyloid (amyloid beta) och tau, som långsamt – i 
normalfallet under flera decennier – lagras upp i 
hjärnan hos personer som sedan utvecklar Alz-
heimers. Att processen fortgår under så lång tid, 
kanske 10-20 år innan några symptom uppvisas, 
gör det viktigt att ställa korrekta diagnoser i tid, 
innan sjukdomen gått för långt och har orsakat för 
stor skada. I normalfallet ses först en hopklump-
ning av Amyloid Beta, och det är först efter ett tag 
som dessa ger upphov till uppkomsten av tau-pro-
tein-frisättning och -hopklumpning, och det är i sin 
tur först när tau börjar spridas i hjärnbarken som 
symptom på sjukdomen börjar uppvisas, vilket på 
individnivå är svårt att förutsäga tidpunkten för.  

De första diagnostiska kriterierna för Alzheimers 
sjukdom kom ungefär samtidigt som upptäckten 
om proteinerna, det vill säga i mitten av 1980-talet, 
och påminde mycket om dagens basala utredning 
av kognitiv sjukdom.  

Forskning … 
Den diagnostiska metod som hittills varit domine-
rande – klinisk diagnos utan stödjande diagnos-
tiska tester – ställs ofta fel i upp till 30 procent av 

fallen, det vill säga att 1/3 riskerar att inte få en helt 
korrekt diagnos.

De mer rättvisande metoder som används är 
istället lumbalpunktion – där man gör ett ryggvät-
skeprov, eller så kallad positronemissionstomografi 
(PET)-kameraundersökning. Båda kan detektera 
Alzheimerförändringar i form av tau och beta-amy-
loid. Båda är dock också smärtsamma och/eller 
dyra att genomföra (och PET-kameraundersök-
ning kan endast genomföras på enstaka sjukhus 
i Sverige) så dessa metoder används inte i så stor 
utsträckning som kanske egentligen skulle behövas 
för att ställa en korrekt diagnos hos de många drab-
bade patienterna. 

På senare år har en ny diagnosmetod utvecklats, 
som börjar närma sig effektiviteten hos metoder-
na nämnda ovan; ett vanligt blodprov som mäter 
nivåerna av en typ av tauprotein. Att med blodprov 
kunna detektera alzheimerförändringar ger möjlig-
heter till både enklare och billigare diagnostik än de 
metoder som används i dagsläget.  

Detta blodprov används i nuläget enbart i forsk-

Joel Simrén, AT-läkare och dok-
torand.
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ningssammanhang, men arbete pågår just nu för 
att introducera detta i klinisk rutinverksamhet på 
Sahlgrenska och några andra sjukhus i Sverige 
inom en snar framtid. (För dem som undrar varför 
det tagit så lång tid att utveckla enklare diagnosme-
toder menar Joel att det hela är oerhört komplext; 
den koncentration av proteiner som mäts, är så 
små att det kan jämföras ungefär med att ”hitta en 
upplöst sockerbit i en simbassäng”, där 1 pg/ml = 
0,000000001 g/liter…)

Att det är viktigt med en korrekt ställd diagnos är 
givetvis för att kunna sätta in rätt typer av hjälp och 
behandling. Socialstyrelsen har definierat det så 

här: Utredningen bör syfta till att bestämma vilken 
typ av demenssjukdom personen lider av, vilket har 
betydelse för prognos och behandling. Därutöver 
ger utredning av vård- och omsorgsbehovet under-
lag för ett omhändertagande som är anpassat till 
personens särskilda förutsättningar.

På en fråga från åhörarna om Alzheimers är ärft-
ligt svarar Joel att ja, det finns många ärftliga fak-
torer som spelar in och tydligt bidrar till en förhöjd 
risk att drabbas av Alzheimers sjukdom, men som 
var och en bidrar med en relativt liten riskhöjande 
effekt.  Den starkaste genetiska riskfaktorn är en 
genvariant som heter APOE E4, som förekommer 

Illustrationen visar de kända läkemedelsforskningsstudier som pågår för närvarande. Det är mycket på gång …

Källa: https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/trc2.12295

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/trc2.12295
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hos ungefär 10 procent av befolkningen och ger en 
3-4 gånger ökad risk att drabbas av sjukdomen.

 
… och framsteg
Vad gäller forskningen om nya behandlingsmeto-
der görs också stora framsteg, även om det går lite 
trevande. Det finns idag inga botemedel för de-
menssjukdomar, men det börjar komma läkemedel 
som sannolikt bromsar upp sjukdomsförloppet. De 
läkemedel som kommit längst är antikroppar som 
binder till amyloida plack, och underlättar för hjär-
nans städarceller att ”äta upp” placken i hjärnan. 
Ett nytt svenskutvecklat läkemedel – lecanemab 
– ska presentera resultat vid en internationell kon-

LÄS MER: 
SU-forskaren och professorn i neurokemi Henrik Zetterberg skriver i ett blogginlägg daterat den 10 de-
cember 2022 följande från den konferens Joel hänvisade till, där resultatet av läkemedlet lecanemab 
presenterades: https://alzheimerlife.se/antligen-fantastiska-nyheter/  

ferens i slutet av november (se faktaruta nedan), 
och flera tester där patienterna får en infusion av 
läkemedlet intravenöst varannan vecka har upp-
visat goda resultat, om än också biverkningar i 
ungefär 10 procent hos deltagarna – bland annat så 
kallade ödem – vätskeansamlingar i hjärnan, vilket 
kommer kräva både många besök på sjukhus, och 
noggrann monitorering av deltagarna samt är en 
stor utmaning för sjukvården. 

Det finns en hel del frågetecken att räta ut, och 
rannsakning kring läkemedlen och dess effekter, 
men det pågår både mycket och omfattande arbete 
och forskning – och det finns hopp! 

https://alzheimerlife.se/antligen-fantastiska-nyheter/
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Dagens andra föreläsare, finlandsfödda Miia Kivipelto, är professor i geriatrik vid 
 Karolinska institutet, och en av världens ledande forskare inom ämnet demens  kopplat 
till livsstil. För sin banbrytande och världsomfattande forskning inom prevention, 
 diagnos och behandling av kognitiv svikt, Alzheimers sjukdom och demens, bland annat 
genom den så kallade FINGER-modellen, har hon fått flera prestigefyllda utmärkelser, 
och för ett år sedan släpptes hennes och kollegan Mai-Lis Hellénius populärveten-
skapliga bok Hjärnhälsa  – på dina fem fingrar: förebygg och minska risken för 
 alzheimer och minnes problem.

FINGER-modellen – hur livsstil kan 
påverka och förebygga 

Miias forskning har påvisat hur livsstils- och 
hjärt-kärlfaktorer påverkar risken att utveckla 
demens, och hon har kunnat visa att en hälsosam 
livsstil kan stärka den kognitiva förmågan och före-
bygga kognitiv försämring. Att flera olika riskfak-
torer behandlas samtidigt och att exempelvis fysisk 
aktivitet, hälsosam kost samt sociala och mentala 
aktiviteter fungerar samverkande som förebyggare, 
är det smått unika i FINGER-modellen. FINGER 
står för Finnish Geriatric Intervention Study to 
Prevent Cognitive Impairment and Disability, men 
kan i mer vardagliga sammanhang lätt ”översättas” 
till ”fem fingrar” – precis som i boktiteln. I ett mer 
populärvetenskapligt perspektiv handlar det om att 
varva forskning med konkreta, praktiska råd. 

Vad kan man göra själv för att motverka 
 kognitiva sjukdomar? 
Det hörs ofta att ”70 är det nya 50” eller ”80 är det 
nya 60”, och det stämmer att åldrandet förändrats 
de senaste decennierna. Idag lever vi både friskare, 
hälsosammare och framför allt längre än tidigare, 
men det är ändå så att hjärnan är den svaga länken, 
och med ökad ålder följer sjukdomar som färre per-
soner tidigare drabbades av, eftersom de helt enkelt 
inte blev så gamla att sjukdomarna hann uppträda 
under deras livstid. Idag lider också många äldre 
personer av flera samtidiga sjukdomar på ett annat 
sätt än tidigare. 

Statistiken säger att cirka 160 000 personer i Sve-
rige idag har en diagnos på en demens- eller kog-
nitiv sjukdom, men säkert lika många till uppvisar 
eller upplever milda kognitiva symtom, och antalet 
ökar. Vi måste därför arbeta förebyggande! Både 
ur ett samhällsekonomiskt och ett humanistiskt 

perspektiv, eftersom sjukdomarna kostar mycket, 
både i rent monetära termer, men också i lidande 
för både drabbade och anhöriga. 

Miia påpekar att det finns flera olika typer av 
demenssjukdomar. Alzhemiers är den vanligaste, 
och står för mellan 60-70 procent av demenssjuk-
domsfallen, men flera av de kognitiva sjukdomar-
na uppvisar liknande symptom, och även de kan 
förebyggas med förhållandevis enkla livsstilsför-
ändringar. 

Enligt The Lancet Commission:s artikel har 12 
modifierbara riskfaktorer för demens identifierats, 

Miia Kivipelto, professor i geriatrik, Karolinska 
institutet.

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30367-6/fulltext
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bland annat hörselproblem, social isolering och 
hjärnskador. De 12 modifierbara riskfaktorerna 
sägs utgöra uppemot 40% av alla kända riskfakto-
rer, och det faktum att de är modifierbara betyder 
också att de går att förebygga! 

Det är dock högst troligt att det går att påverka 
i ännu högre grad, bland annat då de allra senaste 
forskningsrönen visar att även stress, sömnstör-
ningar och bristande munhälsa är riskfaktorer för 
demenssjukdomar. Flera av dessa hänger också 
ihop med varandra – exempelvis bristande munhäl-
sa beror ofta på att man kanske inte äter så bra, vil-
ket i sin tur kan höra samman med social isolering; 
det är inte särskilt roligt att äta ensam, vilket gör att 
många som är ensamma slarvar med maten.

 

En upptäckt som gjorts är också att sömnen är 
en stor påverkansfaktor, då Beta-amyloidprotei-
ner (som orsakar alzheimers sjukdom) rensas från 
hjärnan när vi sover! 

Vidare har den senare forskningen lärt oss att 
hjärnan är väldigt kompensatorisk; i stort sett allt 
vi gör påverkar hjärnans funktion och struktur! Det 
fina i det är att det aldrig är vare sig för tidigt eller 
för sent att börja förebygga demens! 

Vad innebär FINGER-modellen? 
Stora testgrupper runtom i världen med identifie-
rad förhöjd risk att drabbas av kognitiva sjukdomar 
har ingått i FINGER-studien.  

De fem fingrarna i modellen består av: 
• Hälsosam mat
• Fysisk aktivitet
• Hjärngymnastik
• Sociala aktiviteter
• Koll på Hjärt- och kärlrelaterade värden
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Hälsosam mat
Att en hälsosam kost spelar stor roll för vårt välbe-
finnande är ingen nyhet. Det speciella med kostens 
inverkan på hjärnan, är att hjärnan som organ är 
väldigt energikrävande; en vuxen hjärna väger 
ungefär 1,5 kg, och utgör därmed cirka 2 procent av 
kroppsmassan, men den kräver hela 25 procent av 
näringsintaget.

I en stor spansk studie, PREDIMED (www.pre-
dimed.es) har kostens inverkan på en mängd olika 
sjukdomar studerats. Resultaten visar att personer 
som ätit så kallad ”medelhavskost”, som påminner 
mycket om den nordiska kosten men med mer 
(oliv)olja och nötter, uppvisade lägre risk att drab-
bas av minnesstörningar, likväl som en rad andra 
åkommor, som depression, benskörhet, diabetes 
och hjärt-kärlsjukdom. 

 
Fysisk aktivitet
Idag är vi mer stillasittande än någonsin – även 
små barn av idag tillhör det man ibland kallar The 
heads down generation – det nedböjda huvudets 
generation, och vi sitter ner (med huvudet böjt över 
våra skärmar) i uppemot 9-10 timmar om dagen! 

Blodflödet till hjärnan ökar när man rör på sig, 
och en timmes daglig promenad kan göra din hjär-
na ett år yngre! 

Fysisk aktivitet bör följa en pyramid liknande 
matpyramiden, där vardagsrörelse (utgör basen), 
motionsträning (bör utföras 150 minuter per vecka) 
och muskelträning (bör utföras minst två gånger 
per vecka) för att uppnå goda effekter. Lite är dock 
bättre än inget alls, och allt räknas! (Exempelvis att 
gå i trappar). Det är allmänt känt att äldre personer 
tappar både muskelstyrka och balans, varför trä-
ningen är så viktig att upprätthålla för att bibehålla 
en god hälsa. 

FINGER-modellen är för de som har en förhöjd 
risk att drabbas av demenssjukdomar, men träning 
är lika viktigt för dem som redan fått en diagnos. 
För den sistnämnda gruppen används istället den 
så kallade HIFE-modellen, ett funktionellt högin-
tensivt träningsprogram som presenteras närmare 
på https://www.hifeprogram.se/

Det behövs inga märkvärdiga redskap eller annat 
för att genomföra en effektiv fysisk aktivitet, varken 
enligt FINGER eller HIFE-modellerna. Förutom 
”vanliga” kanaler som YouTube tipsar Miia om 
https://mentex.se/produkt/dans-och-rorelse-i-de-
mensvarden/  för dem som vill få inspiration till att 
leda träning för personer inom demensvården.   

Hjärngymnastik
Hjärnan är en muskel som kan och bör tränas ge-
nom hela livet. Utmana hjärnan! Ge den variation 
– genom något man inte provat innan.

Låt gärna hjärngympan vara social – gör något 
tillsammans med andra.

På frågan om dataspel är bra eller ej finns lite 
olika svar. Exempelvis svarar 80 procent av de till-
frågade i en studie att de upplever att dataspelandet 
ger mental stimulans, och många andra positiva 
resultat uppvisas också, men forskare menar att det 
samtidigt är viktigt att inte låta spelandet ta alltför 
mycket tid i anspråk, att det är viktigt att upprätt-
hålla relationer i ”den riktiga världen” och att växla 
dataspelandet med andra (sociala och/eller fysiska) 
aktiviteter. 

Sociala aktiviteter
Ensamhet och social isolering har visat sig vara en 
riskfaktor för att drabbas av demenssjukdomar, och 
på gruppnivå syntes tydliga effekter av minskad risk 
för kognitiv svikt hos personer med den identifiera-
de vanligaste riskgenen ApoE4, när dessa optime-
rade sin hjärnhälsa bland annat genom att delta i 
sociala aktiviteter av olika slag.   

Hjärt- och kärlsjukdomar
Lite enkelt kan sägas att ”det som är bra för hjärtat 
är bra för hjärnan” – och vice versa – vilket gör att 
det är viktigt att hålla koll på blodtryck, blodfetter 
och andra kardiovaskulära faktorer för att optimera 
en god hjärnhälsa.  

FINGER-studien nu och i framtiden
Idag deltar grupper från 45 länder i olika delar av 
FINGER-studien, och därmed samlas data in från 
vitt skilda delar av världen i det man kallar World 
Wide Fingers. 

http://www.predimed.es/
http://www.predimed.es/
https://www.hifeprogram.se/
https://mentex.se/produkt/dans-och-rorelse-i-demensvarden/
https://mentex.se/produkt/dans-och-rorelse-i-demensvarden/
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Pandemin har haft stora negativa hälsoeffekter 
globalt sett på en rad olika områden vilket tydligt 
kan ses i studien, bland annat genom ökad ensam-
het, mer ohälsosam mat och sömnstörningar.  

Det som ligger närmast i framtiden är att ut-
veckla FINGER 2.0, som syftar till att kombinera 
FINGER-modellen med farmakologisk behandling, 
och man ligger i startgroparna för det man  kallar 
MET-FINGER, vilket går ut på att kombinera 
FINGER med vanlig diabetesmedicin, som (gene-
rellt) inte har så många biverkningar (ett läkemedel 
som heter Metformin slow release. Det finns inte i 
Sverige, men väl i Storbritannien.)

I Stockholm har FINGER-modellen implemen-
terats i kommunerna, inom primärvården och på 
minnesmottagningen, och en förhoppning finns 
också att kunna applicera och utveckla modellen till 
en e-FINGER så småningom, utifrån nya tekniska 
hjälpmedel och funktioner.

Sammanfattningsvis kokar Miia ner ett par avslu-
tande punkter:

• Det är möjligt att förebygga kognitiv svikt och 
demens, och det är aldrig vare sig för tidigt eller 
försent att förebygga eller skjuta upp sjukdoms-
debuten eller -förloppet!

• Multimodalt (att förstärka genom att kombi-
nera olika saker) förebyggande är både effektiv 
och fullt genomförbar, och möjlig att anpassa 
utifrån olika (patient)gruppers förutsättningar, 
vilket FINGER-modellen tydligt påvisar.

• Innovativa lösningar och brett samarbete 
behövs, både inom implementering, utveckling 
av nya grenar av FINGER-modellen och mål-
grupps-/och individanpassad behandling

Precis som Joel Simrén är Miia optimitisk inför 
framtiden och all den forskning som bedrivs, och 
givetvis fullt förvissad om de stora möjligheterna 
att förebygga demenssjukdomar genom enkla livs-
stilsförändringar.   

Avslutande frågestund
Den avslutande frågestunden från åhörarna blan-
dar stort och smått, högt och lågt. Här följer ett 
urval av frågor:

Har det gjorts några studier på hur viktigt utom-
husvistelse är? undrar någon och Miia svarar att 
vi vet att skogen och naturen har en lugnande och 
balanserande effekt på oss människor, att astma 
och allergier ökar för att vi vistas mycket inomhus 
och att D-vitamin och solsken (som man får vid 
utevistelse) är bra för oss på flera sätt! 

Hur kan man hjälpa patienter som har kommit 
långt i sitt sjukdomsförlopp, som exempelvis sitter i 
rullstol eller inte riktigt fungerar socialt?

Miia menar att det är bra att delta i sociala 
aktiviteter ändå, till exempel ha sitt-gympa eller 
att försöka ha en så fin social situation som möjligt 
runt måltiden. 

Är växelvårdsboende bra för patienter? Eller kan 
diagnosen rent av förvärras av flyttandet? 

Det kan vara bra att få en (annan) stimulans än 
i hemmiljön, men det finns en risk att flyttandet 
mellan olika ställen i sig kan vara stressande, så det 
är viktigt att vara observant på det. 

Viktigt att komma ihåg är också att den stress den 
anhörige upplever av att ha en demenssjuk person 
boende hemma, i sig är en riskfaktor för att själv 
utveckla demens. 

Hur kan man motivera till goda kost- och motions-
vanor till exempel – de allra flesta vet ju vad som är 
bra …?

Börja med små saker, små steg. Forskningen i 
FINGER påvisar att de som gjort i alla fall 50 pro-
cent har fått effekter – börja med att minska nåt´ 
negativt för att öka nåt’ positivt!
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Efter pausen har det blivit dags för en föreläsare som kan sägas representera brukar-
na som personalen inom äldreomsorgen möter; Majken Karlsson, som själv bor på ett 
äldreboende. Majken, en välklädd dam i rödrutig tweeddräkt, har många insikter – 
och åsikter … – om personalen, deras bemötande, deras relationer och om hur detta 
 påverkar miljön för både dem själva och de boende. På ett insiktsfullt, målande och 
frispråkigt sätt beskriver hon vardagen ur sin horisont, sittandes i en länsstol …  

Majken – vet mer om dig än 
vad du själv vet 

Vad vi vet om varandra – och inte…
Majken presenterar sig med namn och säger att 
hon bor på ett äldreboende.

”Folk säger att jag är lite snurrig och det tror jag 
nog, men skulle man rannsaka er så tror jag nog att 
ni är det också, men det är det ingen som säger högt 
och ingen gör tester på er.

Ni tror att jag sitter här och lever i minnen, men 
jag sitter här och glor, och jag vet allt om er.

Ni lever i er värld, där uppe. Ni har gjort min 
livsberättelse, ni har frågat om mina anhöriga, 
om jag har barn, vad jag tycker om att göra, men 
ingen har frågat: ’Har du varit vid Medelhavet och 
knullat runt?’ (Publiken brister ut i ett lätt chockat 
gapskratt) ”Och ja-a”, säger Majken med emfas, 
”det har jag. Det var ju lite friare på 60-talet, så jag 
har nog dragit över fler än de flesta av er. Och ni 
kan fråga mig om saker – och jag kan nog ge er lite 
tips!”
Vid det här laget har nog alla i publiken förstått att 
”Majken” i själva verket är ett alias, ett alter ego 
som skådespelerskan Eva Granlund iklätt sig, och 
att det just är en enmansföreställning som inletts 
från podiet, med nedslag i både sociologi, psykologi 
och beteendevetenskap. 

Styrande normer
Majken gör ett nedslag bland olika ”typer” av perso-
nal som finns i en vanlig arbetsgrupp.

”När ni har ni fest och alla sitter tysta är det ett 
varningstecken – ert arbete är inte bara att vara 
schyssta mot mig utan också mot varandra. Vi blir 
som vi blir av olika anledningar.

Vi har normer och värderingar – hur många får 
dåligt samvete av att inte äta upp på tallriken, hur 
många tycker att det är bra att gå upp tidigt?” (Fle-

ra i publiken räcker upp handen) ”Men varför ska vi 
tvingas att äta upp när de flesta av oss går runt och 
är lite småfeta? Och varför ska vi gå upp tidigt, när 
det flesta av oss sover alldeles för lite? Våra normer 
och värderingar styr oss, och de sitter i i tre genera-
tioner. 

Vi skulle lyda och man fick inte störa. Utveckling-
en har varit snabb men våra värderingar har inte 
hängt med riktigt. 

Var inte rädda att se på er själva, uppmanar Eva/

Majken, allvetare ...
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Majken, och använd er av självreflektion. Det värsta 
människan vet är att känna sig värdelös, eller att 
inte få vara med. Och därför anpassar vi oss för att 
vara på ett visst sätt för att duga. Och våra ständiga 
försök till anpassning påverkar hur vi är mot andra 
människor. 

Man blir som man är av en särskild anledning. 
De flesta gör så gott de kan. Men i mötet med andra 
människor behöver vi vara lite nyfikna.  

”En person med nedsjunkna mungipor – jag ser 
det mest när jag vänder mobilkameran åt fel håll; 
en nära döden-upplevelse … Men det kanske är så 
andra ser mig, och det är alltid intressant att försö-
ka ta reda på varför människor vi möter är som de 
är.”

De tio grundkänslorna
Eva/Majken berättar att vår hjärna har tio olika 
grundkänslor som är universella och kulturobero-
ende, ett slags ”nystan av snören”. 

Det finns triggers för var och en av känslorna, 
som är viktiga att vara medveten om, när man ar-
betar med och möter människor. ”Man måste gilla 
människor om man ska jobba med människor!”

Våra ögon har 30 olika ansiktsuttryck – utan 
ögonbryn. Lär dig att hantera känslorna, så att de 
riktas åt rätt håll! Det är OK både att ha och visa 
känslor – och om man förklarar dem för andra får 
man oftast förståelse. (Och det är ändå lika bra, för 
känslor går inte att dölja…) 

Här listas ett urval av de tio grundkänslorna:

Intresse utåt

Det finns två typer av beteendesystem i samspelet 
med andra människor;

Behaviour activating system – som stimule-
ras av bland annat sällskap (och sol!), respektive  
Behaviour inhibation system – som stimuleras av 
ensamhet, mörker, inaktivitet, sjukdom…  

När man samtalar med någon ska man inte ha 
intresse utåt påkopplat, utan fokusera på sam-
talspartnern, vilket en del människor behöver träna 
på. 

Personer med mycket mimik har lättare för att 
känna in andra människors känslor. 

Vi har alla ett grundutseende – som skiljer sig åt, 
och som ofta gör att vi uppfattas på ett visst sätt.
(Exempelvis kan de som har ett utseende med lätt 
tappad haka ofta uppfattas som lite korkade – ”tap-
pa hakan och försök räkna ut 14x17, det går inte!” 

Stolthet
(En ”förbjuden” grundkänsla som vi i vår kultur 
inte ”får” visa på grund av Jante…) 

Om man får beundrande blickar – eller ger beröm  
– då blir man lite bättre! 

Vad får/ger man beröm för? Reflektera! Det är 
viktigt att ge beröm för känslomässiga saker – ”jag 
är glad att jag har dig som arbetskamrat”, ”jag kän-
ner mig trygg med dig”. Vi bär alla på en naturlig 
och mänsklig längtan att få känna att vi duger – och 
det är en kraftfull känsla med ett viktigt signalvär-
de. 

Avund och ilska/aggressivitet 
Många av oss känner avundsjuka, vilket inte är 
någon ”fin” känsla, men om man erkänner den blir 
den inte så farlig. ”De som är mest avundsjuka är de 
som inte gjort upp med sin syskonavundsjuka…”

Känslor smittar, det är viktigt att vara medveten 
om.

Det typiska uttrycket för ilska – sänkt blick och 
framskjuten panna – möts ofta med en moteld. 
Aggressivitet triggar aggressivitet – eller rädsla. 

Många äldre personer med exempelvis demens-
sjukdomar uppträder ofta aggressivt, men då är det 
extra viktigt att inte bemöta det med att bli aggres-
siv tillbaka.

Vi blir oftast arga/aggressiva för att vi har ett mål 
som vi märker att vi inte kan/kommer att uppnå.

Ansträng dig för att behålla lugnet i en situation 
där du blir bemött med ilska, eftersom det är svåra-
re att vara aggressiv mot någon som är lugn. 

Vi blir också arga när vi känner oss nertryckta.
I Sverige är det normala, bekväma avståndet 

mellan människor ungefär 46 cm, och på jämnhöjd, 
det är viktigt att komma ihåg, annars känner sig 
den som är fysiskt lägre placerad ofta nedtryckt och 
förminskad! Ska du prata med en person som sitter 
ner – sätt dig ner själv, så ni möts på samma nivå. 

Skam
Känslan av skam gör att vi vill försvinna. Sjunka 
genom golvet. Pulsen ökar och rodnaden bränner. 
Avvisning ger skamkänslor. Var försiktig så du inte 
ger skamkänslor till någon. I mejl – använd emojis! 
:-)

Ledsenhet
Vi känner oss små, och talar med liten röst. Man vill 
tala om för en liten grupp – det är ett bra boteme-
del. Eller en nära vän som sitter nästan tyst, eller 
gråt, som är enormt befriande. 

Män har generellt tränat längre på att stänga av 
sina känslor, och behöver nu träna på att inte vara 
känslomässigt avstängda.
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Eva Granlund, skådespelare, alias Majken Karlsson.

Rädsla
Rädslan har en funktion, men sät-
ter sig otroligt snabbt. Man backar, 
stelnar och händer och fötter blir 
kalla, och inte alltför sällan blir vi 
handlingsförlamade av rädsla. 

Äckel
Vår känsla för äckel/avsky fyllde 
ursprungligen en funktion att vi 
inte skulle äta av det som smakar 
illa på savannen. Något vi alla 
behöver vara observanta på är att 
ansiktsuttryck för äckel kommer 
snabbt och automatiskt. Vik-
tigt att tänka på till exempel om 
någon gjort på sig – vår reaktion 
på obehaglig lukt kommer nästan 
omedelbart, och det uppfattas ofta 
av den andra att vi reagerar på det 
hen gjort med äckel/avsky. (Vilket i 
sin tur ofta framkallar en känsla av 
skam hos den personen.)

En annan viktig sak att komma 
ihåg när det gäller våra grundkäns-
lor är att vi sällan är situationsa-
dekvata, för att vi bär med oss så 
mycket från tidigare, vi har ”knutar 
i våra snören”, som Eva säger. 

Personer med känslomässiga 
störningar
I ”vår flock”, de sammanslutning-
ar av mellanmänskliga relationer 
vi befinner oss i, finns ibland 
människor som inte har samvete/
självreflektion/empati. Eva säger 
att undersökningar visat att 8-10 
procent av chefer i kommuner och 
regioner har psykopatiska drag, 
vilket kan få näst intill förödande 
konsekvenser på exempelvis en 
arbetsgrupp. En narcissist som 
släpps in i en grupp kommer att 
förändra den gruppen. Typiska 
psykopatiska drag är snabba käns-
lomässiga växlingar. Långsinthet 
och manipulation – tvära kast 
mellan att smeka medhårs eller att 
vända människor emot sig.

En arbetsgrupp med en psykopa-
tisk chef/arbetsledare – i synner-
het i en verksamhet som innebär 
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möten med människor, som till exempel på ett äld-
reboende – kommer att påverka medarbetarna och 
i förlängningen också de boende, som kommer att 
känna av spänningarna hos personalen, även om de 
inte kan sätta fingret på vad det är. För att komma 
tillrätta med problemen behöver den psykopatiske 
personen stoppas, att någon eller några visar att nu 

räcker det! Det kan ta lång tid – Eva berättar om en 
arbetsplats hon själv varit på, där det tog tre år att 
bli av med en psykopatisk chef, men det är värt det 
– för alla inblandade.

”För kom ihåg att ni har ett roligt jobb – ni jobbar 
med människor, och det blir aldrig tråkigt!”

Tråkig blir heller aldrig Eva/Majkens tänkvärda, 
insiktsfulla och stundtals dråpliga enmansföre-
ställning, som drar ner både hjärtliga skrattsalvor, 
eftertänksamma hummanden och avslutas med 
stående ovationer. 
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Tre goda exempel från arbetsvardagen 
i några av GR:s medlemskommuner.

Hur kan vi möjliggöra för personer med 
mild kognitiv svikt att leva livet som de 
önskar?

Jenny Lopes, Anna Carlström, Carita Standerth och 
Judy Arnoldsson från förebyggandeenheten i Le-
rums kommun berättar om ett projekt som lite för-
enklat kan sägas syfta till att personer även efter att 
de fått en demensdiagnos fortsatt och under lång 
tid kan bibehålla en hög livskvalitet. Inledningsvis 
visas en del av filmen Hiking Kebnekaise with my 
dad who has alzheimers, som visar Lerumsfamiljen 
Ahlgren, där pappan Stefan vid blott 50 års ålder 
drabbades av Alzheimers. En livslång dröm för 
honom hade varit att bestiga Kebnekaise, vilket han 
också gjorde tillsammans med sina bröder och sin 
dotter, trots sin diagnos. 

Filmen illustrerar att det trots en demensdiagnos 
är fullt möjligt att leva livet, i alla fall under sjukdo-
mens tidigare stadier. 

I projektet samarbetar Lerums och Alingsås 
kommuner i ett samverkansprojekt mellan kom-
mun, primärvård och anhöriga, där man samordnat 
ett helhetsstöd till de drabbade i ett tidigt skede av 
deras sjukdomsförlopp. Det hade framkommit att 
det för personer med en tidig diagnos inte funnits 
särskilt mycket stöd att hämta – mycket var inriktat 
på anhöriga, men inte så mycket på de drabbade 
själva – och projektet syftar till att fylla det behovet.

Ju tidigare i sjukdomen den drabbade kommer 
in i projektet, desto mer kan hen själv vara med 
och påverka hur stödet ska utformas. Idag fångas 
många upp redan i samband med att de får sin 
diagnos. 

Vid den största vårdcentralen i Lerum erbjuds 
alltid en så kallad Proaktiv SIP 
(Samordnad Individuell Plan), vilket 
nästan alla tackar ja till. (Ytterligare 
två andra vårdcentraler ligger i start-
groparna för samma sak.) Därefter 
är äldresjuksköterskan med och 
utformar hur, när och vilka som ska 
involveras, vilket kan vara exempel-
vis tandvårdsstöd och teknikstöd. 
Utgångspunkten är Socialstyrelsens 
checklista. 

Demenslots – en viktig överbryg-
gare 
Målgruppen för projektet är just 
personer som fått en diagnos, men 
ännu befinner sig i ett tidigt skede av 
sitt sjukdomsförlopp. Sedan projek-
tet startades för ungefär ett år sedan 
deltar 31 personer i åldrarna 60 till 
95 år. 

Personerna har själva fått tycka till 
och önska både aktiviteter och annat 
de önskar stöd inom. Det har utmyn-
nat i en ”önskelista” med över 90 
punkter, allt ifrån hård fysisk träning 
(inte sittgympa) och att fortsätta resa Jenny Lopes, projektledare; Carita Standerth, demenslots; Judy 

Arnoldsson, demenslots och Anna Carlström, demenssköterska. 

https://www.youtube.com/watch?v=UdqrYaKoy38
https://www.youtube.com/watch?v=UdqrYaKoy38
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till att själv kunna ha kontroll över sin egen dag. 
I projektet ingår också kommunens demenslots, 

en viktig funktion där det finns både tid och förut-
sättningar att kunna ge ett personcentrerat stöd. En 
stor fördel som setts med demenslotsarna, är att de 
många gånger attraherat även personer som i andra 
fall varit skeptiska till eller varit ovilliga att ta emot 
hjälp från kommunen. 

Personal från demenslotsen har även hållit i vissa 
av aktiviteterna på träffpunkten Åtanken, som är 
öppen för både drabbade och anhöriga, och drivs i 
samverkan med demensföreningen i Lerum. Med 
sina väl anpassade öppettider har Åtanken kunnat 
möta besökares behov av att ta kunna komma och 
gå lite när det passar.   

Resultat för projektet så här långt är mycket posi-
tivt, men även en del utmaningar har identifierats – 
bland annat en farhåga i att projektet inte kommer 
att permanentas, samt att det personcentrerade 
arbetssättet kräver stora resurser.      

Hur lockar man till rörelseglädje? 
Kristin Hansson, som i vanliga fall leder aktivite-
ter på ett äldreboende i Härryda kommun, håller i 
ett kort inspirerande aktivitetspass. En av hennes 
främsta deviser är att det är viktigt att ta vara på rö-
relsen som kommer spontant, och att hitta glädjen 
i det. Ett trick hon delar med sig av är penntricket: 
sätt en penna på tvären mellan tänderna och möt 
idel leenden – det går inte att inte le med en penna 
i munnen!

Andra effektiva hjälpmedel för att stimulera till 
rörelseglädje är bollar. Bollar i alla färger, former 
och storlekar kan vara bra att använda, vilket Kris-
tin demonstrerar genom att kasta ut en jättelik boll 
bland publiken att skicka runt och studsa mellan 
sig. ”Ni hör ju – det blir skratt direkt!” 

Att kasta eller studsa en boll mellan sig fungerar 
också för personer som sitter i rullstol eller i övrigt 
inte är så rörliga. En effektiv träningsform som ock-
så brukar fungera bra för äldre och personer med 
demens är så kallad chi-ball, som går ut på mjuka, 
långsamma rörelser och fokuserad andning – tänk 
en kombination av yoga, dans och kinesisk medicin. 

Att kasta med ballonger kan också fungera, men 
en del kan bli rädda om de smäller. 

Kristin uppmanar till kreativitet och att tänka ut-
anför boxen – tänk inte bara ”anpassade hjälpme-
del”, utan botanisera till exempel bland de leveran-
törer som säljer produkter till förskolan.  

Som aktivitetsledare är det viktigt att inte 

Sätt en penna på tvären i munnen så går det inte att 
undvika att le, säger Kristin Hansson, fritidsassistent.

förbarnsliga, men väl att bejaka det inneboende 
barnet. Alla har varit barn, många har eller har haft 
barn eller barn-barn och alla har sett barn leka.  

Ett annat tips Kristin delar med sig av är att 
aldrig prata om höger och vänster – som många har 
svårt för – utan att istället säga:  ”nu tar vi den ena 
handen”.

Och avslutningsvis, glöm inte bort att ge feedback 
till deltagarna – inte klämkäckt och överdrivet hur-
tigt, men bekräftande.

Händerna på ryggen
Ann-Cathrine Gilbertsson, utbildningsledare, Nic-
las Hansen, fysioterapeut och Gertrud Skiöld, ar-
betsterapeut från Härryda kommun presenterar det 
ESF-finansierade projektet Händerna på ryggen, 
som handlat om att alla brukare har rätt att göra 
det de själva kan och vill göra så länge som möjligt. 
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Syftet med projektet, som avslutades under våren 
2022, var att: 

• all omvårdnadspersonal arbetar med ett reha-
biliterande förhållningssätt för att bibehålla och 
stärka brukarnas självständighet.

• brukare inom Vård och omsorg och Funktions-
stöd får den rehabilitering de har behov av och 
att omvårdnadspersonal känner sig trygga med 
att utföra rehabinsatser på ordination. 

• genom ökad närvaro och handledning av ar-
betsterapeut och fysioterapeut i verksamheten 
säkerhetsställa att brukarna/patienterna får 
god och säker rehabilitering och att de bemöts 
med ett rehabiliterande förhållningssätt.

Projektmetoden har huvudsakligen varit att ”gräva 
där man står” och använda sig av befintliga resurser 
och förutsättningar, men även att befästa de nya 
kunskaper deltagarna inhämtat eller i en del fall få 
dem att tänka nytt.  

Niclas Hansen, Gertrud Skiöld och Ann-Cathrine Gilbertsson.

Arbets- och fysioterapeuter började med att 
gå bredvid omvårdnadspersonalen i bland annat 
hemtjänsten, under drgt 500 arbetstimmar. Detta 
gav ökad inblick i deras arbetsvardag, kunskap och 
förståelse för var de kunde behöva stöttning, och 
fungerade som ett ömsesidigt relationsskapande 
yrkesgrupperna emellan.

Detta resulterade i en utbildning i rehabiliterande 
förhållningssätt som genomfördes med all hem-
tjänstpersonal och personal på äldreboenden. Teori 
varvades med praktiska övningar och reflektion. 
Drygt 250 personer gick utbildningen och de hade 
en sammanlagd arbetslivserfarenhet om 4 629 år! 
Utbildningen har bidragit till en större förståelse 
och ett bättre sätt att tillvarata och bibehålla bru-
karnas resurser. Presentationen avslutades med ett 
ordmoln som beskriver deltagarnas bästa tips för 
att få brukarna delaktiga och aktiva i sin vardag. 
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Angelica Frithiof är ledarskapskonsult med särskilt fokus på bland annat bemötande, 
kommunikation och personcentrering. Hon inleder med att berätta att hon på sitt CV 
kan skriva att hon levt med en funktionsnedsättning i 30 år, en reumatisk sjukdom 
som gjorde henne rullstolsburen länge, och som gjorde att hon inte kunde sköta sin 
egen hygien – hon var under lång tid helt beroende av andra människor. Utifrån den 
 bakgrunden har hon stor erfarenhet av bemötande, i synnerhet mellan vårdgivare och 
vårdmottagare. Angelica menar att bemötande är ett modeord, men att det har vuxit 
fram och aldrig slutar att utvecklas. 

Att bemöta, beröra och beröras – 
praktiska verktyg för personcentrerat 
arbete i vardagen

”Jag hör ofta att det är ”ovärdigt” att inte klara sig 
själv, sin egen hygien. Jag menar att situationen i 
sig aldrig var ovärdig, men att personer som genom 
sin stress, avsky och bemötande gjorde det till det, 
och då blev det det.”

I mötet mellan en brukare och en vårdgivare är 
det viktigt att förklara vilka ramarna är, men idag 
är det nästan alltid de friska som sätter ramarna.

Down under gav en kompass uppåt framåt
År 2001 besökta Angelica Australien, där hon mötte 
socialarbetaren och familjeterapeuten Michael 
White, även känd som grundaren av narrativ terapi, 
som haft stor betydelse världen över för psyko- och 
familjeterapi. Mötet med White vände hela Ang-
elicas yrkesliv och gav henne en etisk kompass 
hon inte haft tidigare. Grundläggande är att Ingen 
människa är hopplös – det finns alltid något vi kan 
göra!

”Jag tror att ni lever med en etisk stress, men 
pratar ni om det? Det är VIKTIGT att vi tar hand 
om det hos vår personal, och låter det komma upp 
till ytan.”

(Yrkes)etik är inte statisk över tid. Vad kommer 
kommande generationer att anklaga och ifrågasätta 
oss för? Hur det som kallades långvård bedrevs för 
ett par decennier sedan – exempelvis ”kollektiva” 
duschdagar eller att alla boende gavs lavemang två 
gånger i veckan är sådant vi tar starkt avstånd från 
och pekar finger åt idag, men för den tiden var det 
helt normalt. 

Idag är hemtjänstens arbetssituation ofta uppe 
för debatt – säkert helt rättmätigt – men det är 

viktigt att komma ihåg att vi ibland är så upptagna 
över att klaga över situationen, att vi lägger all tid 
på att klaga istället för att faktiskt utföra. Det är 
viktigt när man kommer in till en äldre (brukare), 
att ta av sig skor och jacka och sätta sig ner ordent-
ligt – på hela stolen. Ditt avslappnade förhållnings-
sätt – även om det egentligen är ”spelat” – kommer 
få brukaren att uppleva en mycket högre kvalitet i 
besöket, och den tid du faktiskt lägger, kanske bara 
fyra minuter, men fyra minuter med full närvaro, 
kommer för brukaren att uppfattas och kännas som 
20 minuter. 

Det är viktigt att fokusera på det vi faktiskt kan 
göra, och göra det absolut bästa med de resurser vi 
har. Många av oss är dåliga på att vara närvarande 

Angelica Frithiof, ledarskaps-
konsult.



Konferens 11 november 2022: Vad underlättar vardagen för den demenssjuke?

19

i nuet och ha fullt fokus, och Angelica uppmanar 
alla att öva på det. ”Nästa gång du fikar eller är på 
restaurang med en vän, lyssna aktivt, och titta per-
sonen i ögonen hela tiden. Låt inte blicken flacka 
iväg mot dörren eller någon annanstans. Var 100% 
NÄRVARANDE!”

Hur hantera ovilja att ta emot hjälp?
När man som personal ser att någon behöver hjälp, 
men att denne inte vill ta emot den, hur ska man 
agera då? Finns det någon person hen tar emot 
hjälp från? I frustration uttrycks ofta ”Vi har provat 
allt!”, men det har vi ju aldrig! Angelica tycker att 
det borde finnas som en påminnelse på en väggbo-
nad på alla boenden. ”Vi har aldrig provat allt!”  

Det krävs en stor portion kreativitet ibland – våga 
vara kreativ! Vi kan aldrig tvinga eller ibland ens 
övertala en annan människa, men vi kan undersö-
ka vad som får denne att drivas framåt. Var lekfull 
och påhittig. Angelica lyfter fram ett exempel med 
en brukare som vägrade duscha och ställde frågan 
”varför ska bara jag vara avklädd?” Kanske hade 
man kunnat nå en lösning i den situationen om 
någon i personalen hade sagt ”jag kanske kan ha på 
mig bikini, så kan vi duscha tillsammans?” 

Som arbetsledare är det viktigt att stötta perso-
nalen i deras kreativitet och lösningsorientering, 
låt dem testa olika saker för att hitta nycklarna. 
Läs av de små signalerna och försök sätta ord på 
dem. Angelica tar ett exempel med en kvinna på 
ett boende som tycker om att vara utomhus, vilket 
dottern ifrågasättande motsätter sig, då mamman 
aldrig uttryckt någon sådan önskan tidigare, och 
mamman själv är inte talför. Istället för att försöka 
hävda att mamman visst uppskattar utevistelsen, 
kan personalen säga till dottern att de märker att 
hon njuter, eftersom hon vänder ansikten mot solen 
och axlarna sjunker. Det är en mycket tydligare bild 
att förmedla till dottern. 

Kom också ihåg att aldrig vara missunnsam mot 

någon som lyckas med något du själv misslyckats 
med – exempelvis att duscha en motvillig brukare – 
utan gläds tillsammans åt framstegen. Naturligtvis 
kan det vara så att en brukare känner sig tryggare 
med vissa personer än med andra, det är en annan 
sak, men Angelica menar att de flesta organisatio-
ner har en organisationscentrering istället för en 
personcentrering. Det ska passa verksamheten, 
men blir ibland på bekostnad av brukarens vilja.

Fantasifull lösning
Ett annat exempel på ett fantasifull, kreativ och lek-
full lösning på en kvinnas matvägran, var en med-
arbetare på ett boende som delade upp en smörgås i 
små, små bitar och satte tandpetare i och samtidigt 
serverade mjölk ur ett vinglas, och presenterade 
detta som att ”idag är det coctailparty!”. Matvägra-
ren – som tidigare levt ett ganska flärdfullt liv – åt 
direkt och med god aptit.

Som personal är det viktigt att äga problemet. 
Sätt upp överenskommelser med de närstående. 
Bjud in till en sittning och fråga, fråga, fråga. Det 
skapar tillit. (Var dock noga med att allt kanske inte 
kan tillgodoses, men den upplevda känslan av att 
vara lyssnad på kan leda långt) I slutändan är det 
sedan alltid brukaren som får betala det högsta pri-
set, men en uppvisad vilja att agera med lyhördhet 
och tillmötesgående underlättar samarbetet mellan 
både brukare, anhöriga och personal.  

Var aldrig dömande och inte så snabb med att 
sätta etiketter på människor! Kanske går det inte 
att få de närstående med er, men bibehåll profes-
sionaliteten och sätt gränser. Jämför till exempel 
med ett samtal till en kundtjänst som låst sig. Det 
bästa är att lugnt och sansat säga något i stil med: 
”Nu känner jag att jag inte kan vara professionell i 
det här samtalet längre, så jag kommer lägga på nu, 
och sedan kan vi väl höras senare”. Skapa utrymme 
– för båda – att ”backa hem”. Läs av signaler och be 
aldrig någon i affekt att lugna ner sig. 

Etiska dilemman och hur vi kan hantera dem
Inte sällan ställs vi i vår arbetsvardag för etiska di-
lemman, och en viktig fråga att ställa sig själv i det 
är om du är beredd att ta ansvar för de konsekven-
ser dina ord och handlingar medför?

Stämmer värdegrunden med det vi gör i praktisk 
mening? 

Vilka är de narrativa betydelserna?  Vilka är nyck-
larna?

Vi bär alla på parallella livsberättelser – även 
barn gör det.  När en människa fastnar i en (1) 
negativ livsberättelse, av ett upplevt problem, är det 
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viktigt att försöka få hen att externalisera proble-
met – att se det ur ett utifrånperspektiv. En person 
ÄR inte diabetiker eller reumatiker, hen har en 
diabetessjukdom, eller en reumatisk diagnos i sitt 
liv. Det mind-set:et kan göra en enorm skillnad för 
en persons sätt att betrakta sig själv.  Orden spelar 
roll.

Det finns en rad exempel på ord som urvattnats 
i vårt dagliga språkbruk; exempelvis katastrof. En 
jordbävning med tusentals dödsoffer är en kata-
strof, men att julfikat ställts in är det inte. Var rädd 
om orden, och fundera över hur berättelsen om er 
arbetsplats är.

Fråga, lyssna, återge, och fråga igen
Den narrativa terapimetod som Angelica kom i kon-
takt med hos Michael White i Australien 
handlar om att fråga, lyssna, återge, och 
fråga igen. Den definieras av full respekt 
för den du talar med (behandlar), att 
den du möter ges fullt tolkningsföreträ-
de till sina egna handlingar och tankar. 

Ställ frågor och undersök problemet.
Du kan aldrig definiera dig på ett 

sätt om du inte upplevt motsatsen. Om 
någon säger ”Jag är värdelös!”, kan du 
till exempel – på ett lyhört sätt – fråga 
om hen någon gång under den senaste 
veckan känt sig liiite stolt. Var krea-
tiv och visa på genuin nyfikenhet och 
fortsätt att fråga så mycket som möjligt 
runt ämnet. Följ stickspår och öva upp 
din förmåga till kreativt frågande.

Säg INTE: ”Nej, men så ska du inte 
känna!”

Ha inte så mycket förutfattade me-
ningar om vare sig personer, agerande 
eller företeelser. 

Angelica menar att ett väldigt svenskt 
sätt att komma undan en fråga är att 
svara ”jag vet inte”. Om du frågare en 
person ”Hur mår du?” och denne svarar 
”jag vet inte”, men hela kroppsspråket 
säger att personen är besviken, ledsen 
eller arg, fortsätt då med att ställa en 
fråga du inte tror stämmer, exempelvis 
”är du jätteglad?” Det kan mycket väl 
vara så att personen då svarar ”nej, det 
är jag verkligen inte, för det här och det 
här hände mig i morse!”

Personen är expert på sitt eget liv
Glöm aldrig att personen är – och måste 

ses som – expert på sitt eget liv. Med äkta intresse 
och genuina frågor som ställs med och av äkta nyfi-
kenhet och omtanke blir de aldrig farliga. 

Sätt aldrig en negativ etikett på en annan männ-
iska. Ställ dig i den andra ringhörnan och var kär-
leksfull. Personen är ALDRIG problemet!  

Var också noga med vad och hur du säger saker 
och ställer frågor. Undersök. Gå tillbaka. Samla upp 
– ”Var det något jag missade?” Analysera makt-
förhållandet mellan dig och den du frågar och låt 
alltid människor – i den mån de kan – svara för sig 
själva. 

Ta aldrig ifrån en människa hennes egen berättel-
se, och hennes egna uttryck av sina behov.
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Utställarna

https://sensiocare.se/

https://www.comfortsystem.se/

https://www.directhealthcaregroup.com/

https://salusmea.se/
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https://posifon.se/

https://lyckna.com/joyvest-blir-lyckna/

https://www.brackediakoni.se/

https://www.demensforbundet.se/
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Jaa, mycket! Jag har jobbat länge inom 
demensvård, men jag lär mig nåt nytt 
varje gång.
Kristin om fysisk aktivitet, att inte bara
använda gammal kunskap utan låta 
fantasin sätta gränser.
Miias föredrag. Joel – om framtidshop-
pet!
Och så Majken som är fantastisk! Man 
skrattar, men det väcker tankar också.

Susan Sarfaraz  

Vad tar du med dig härifrån idag?

Konferens 12 november 2021: Ett gott liv trots demenssjukdom från diagnos till livets slut
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Tack för i år!
Dagens konferenssäck knyts ihop av moderatorn Malin, som säger sig vara alldeles 
tagen och uppfylld av dagens innehåll, och tackar alla medverkande med en 
rungande applåd.

Och som vanligt ses vi nästa år igen, för en ny demenskonferens. Säkert som Kalle 
Anka på julafton möts vi igen, den andra fredagen i november. 

Vi träffas igen fredagen den 10 november 2023!

Annika Liukku

Majken var så himla bra! Och 
väcker mycket tankar!
Mycket nyttig information – 
det är bra grejer helt enkelt!  
Det har varit roligt och trevligt.
Det var första gången jag har 
varit med på det här arrange-
manget.

Ali Charif 

Jag fick mycket förnyad kunskap – mycket om det psykologiska. 
Och om hur demensen framskrider.
Och informationen om mediciners framgång – det tyckte jag var 
intressant; Och om olika typer av demenssjukdomar – viktigt och 
spännande.
Lite gott och blandat från hela dagen, helt enkelt.
Och god mat!
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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