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LEDIGA TJÄNSTER

Det är brist på kun-
skap och kreativi-
tet hos dem som har 

makten över pengarna som 
ger brister i demensomsor-
gen och slöseri med pengar, 
skriver Anita Landén som 
är ordförande i Örnskölds-
viks Demensförening och 
som var och föreläste om 
Demens i Ale den 9 novem-
ber förra året, Ale Demens-
förening  har fått löfte att 
använda hennes artikel.

För några veckor sedan 
visade programmet Uppdrag 
Granskning hur demens-
vården fungerade på ett 
demensboende i Piteå. Min 
förhoppning är att många 
kommunpolitiker och tjäns-
temän såg detta program 
som förhoppningsvis gav 
dem en reflektion om ”Hur 
ser demensvården ut i vår 
kommun och skulle den här 

vårdskandalen även kunnat 
vara här?"

Programmet visade svårt 
demenssjuka människor som 
blev inlåsta nattetid och där 
personal ersattes nattetid 
med kodlås och larm. Det 
talades om en vårdskandal.

Bristerna i demensomsor-
gen är många och av många 
slag och finns över hela 
landet.

Det är inte brist på 
pengar som är orsaken till 
det. Utan det är brist på 
kunskap och kreativitet hos 
dem som har makten över 
pengarna som ger brister i 
demensomsorgen och slöseri 
med pengar.

Det finns inga människor 
med särskilda behov. Våra 
grundläggande behov är 
samma för såväl friska som 
för sjuka människor. För-
utom mat och kläder har 

kroppen behov av närhet 
och gemenskap, glädje och 
aktiviteter. Det upphör inte 
för att man bli sjuk. Det 
finns där hela livet.

Däremot behöver 
demenssjuka människor sär-
skilda resurser för att få de 
vanliga behoven till tillfred-
ställda. Att bemöta dem på 
rätt sätt handlar om att möta 
dem där de befinner sig och 
parera deras tillkortakom-
mande på ett sätt som gör att 
de inte behöver uppleva sina 
brister

Det i sin tur innebär att 
ska alla människor få sina 
basbehov tillfredsställda 
måste resurserna vara olika 
för olika slag av sjukdomar.

Att drabbas av demens är 
att få en sjukdom som ger 
förändringar i hjärnan och 
är en process som gör att:

• Den sjuke börjar förlora 

sina förmågor
• Det påverkar dennes 

beteende
• Det ställer krav på att 

människor i deras omgiv-
ning bemöter dem på ett 
visst sätt.

Morgonrutiner som att 
stiga upp, tvätta och klä sig, 
knäppa knappar, sätta hand-
duken på kroken tar mycket 
längre tid därför att sam-
bandet mellan knapp och 
knapphål, krok och handduk 
inte är självklart på grund 
av den förändrade verklig-
hetsuppfattningen som den 
demenssjuke lever i.

En annan viktig faktor i 
demensvården är att det är 
kontinuitet ibland vårdper-
sonalen och tillräckligt med 
personal. 

För att ge en god demens-
vård behöver vi fler utbildad 
personal i demensvården.

Professor Mats Thors-
lund har gjort en studie om 
att det behövs ca 10-20 pro-
centig ökning av personal i 
demensvården för att ge en 
god demensvård.

Det är kunskap på den 
här nivån som politiker och 
tjänstemän måste ha när 
de gör sina budgetar. Det 
är också i den här konkreta 
verkligheten som de ska ha 
uppföljning och utvärdering 
om de ska kunna styra sina 
verksamheter.

Men så fungerar det inte 
idag. Idag är allt koncentre-
rat till budgeten. Målet är 
att hålla budgeten och utvär-
deringen är att se om de har 
hållit budgeten.

Vad har kommunen 
åstadkommit med alla dessa 
pengar och de extra tillskott 
av Stimulansmedel från 
Socialstyrelsen för att för-
bättra demensvården.

Det har nog ingen ansva-
rig riktigt koll på. De tar 
inte heller emot kunskap när 
den ges. Men de försöker ge 
ett intryck över att intres-
seföreningar får påverka 
innehållet i demensvården. 
Budgeten ligger fast. Den 
rubbas inte av de som ser en 
verklighet från ett skrivbord.

Hur länge ska vi tillåta att 
det här får fortsätta?
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Ledamot i Ale demensförening

Demensomsorgen i fokus – varför reagerar inte någon?

Hälsar er välkomna till

��������	
För företagare i Ale

Fredag 28 jan, 2011 kl 12.00-13.30
Plats: Kollanda Grus (För vägbeskrivning gå in på hitta.se)

Programvärd: Handelsbanken

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

På programmet:

Speedledger
Föredrag och presentation av Per Nordqvist 

SpeedLedger e-bokföring är Sveriges 
populäraste bokföringsprogram på Internet. 

Det unika med bokföringsprogrammet är kopplingen till bankkontot. 
Tack vare kopplingen till bankontot kan stora delar av den löpande bokföringen 
automatiseras och du spar massor av tid. Med SpeedLedger e-bokföring kan du 

sköta din bokföring på Internet smidigt och enkelt.

Göran Tilly, Kollanda Grus
berättar om företaget, visioner för framtiden.
Presenterar de nya byggnaderna, samt flytten av 
dessa.

Välkomna!
Alemässan och nytt från Ale kommun

När travets elitserie, V75, 
avgjordes på Åby i lördags 
var Nouvelle Pelle en av de 
segrande hästarna. Nou-
velle Pelle ägs av Boris 
Johansson, Alafors.  Nou-
velle Pelle vann i avdel-
ning 3, en seger som var 
värd 150 000 kronor för 
ägaren.  Hästen tränas och 
körs av Bo Falsig. Trav-
hästen Nouvelle Pelle har 
därmed tjänat 1 501 500 
kronor i sin karriär. 

V75 omsatte 81 834 589 
kronor och belöningen 
för sju rätt blev 1 349 667 
kronor.

Häst från Alafors 
vann på V75
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Vill du ha Ales roligaste jobb?
Sedan några år har butiken genomgått stora förändringar och är 

fortfarande inne i ett expansivt skede. Vi söker:

Medarbetare till butikens 
delikatessavdelning!
I avdelningen ingår manuell delikatess, bake off, grill, packad chark 

och tillverkning av sallader, festfat, smörgåstårtor   mm.

Du  har en dokumenterad erfarenhet av arbete i en modern mataffär; 

har du erfarenhet från restaurang och kunskaper i butiksekonomi är 

det en merit. Självklart har Du ett brinnande intresse för mat, mat-

lagning och råvaror och finner en stimulans i att diskutera mat med 

våra kunder. Eftersom Du redan idag arbetar med service vet Du att 

den enda vägen till framgång är nöjda kunder. Du har lätt för att umgås 

med andra människor, såväl individuellt som i grupp. 

Det är självklart för dig att arbetet innehåller såväl kvälls- som helg-

arbete. Tjänsten är deltid, men omfattning kan diskuteras.

Stämmer beskrivningen in på dig är du välkommen att skicka in en 

enkel ansökan senast 23 januari till stefan.wennberg@supermarket.

ica.se. Vill Du ha ytterligare information är du välkommen att ringa till 

Sanna, Stefan eller Mauritz på telefonnummer 0303-748040

Älvängen  |  0303 74 80 40
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”Äkrera ve långe gata”
och hos författaren 

gerhard.sager@bredband.net

Boken om dialekten i Ale
säljs i Tempo Skepplanda

Pris 100 kr


