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ÄLVÄNGEN. Hjärtstar-
tare på offentliga plat-
ser är något som efter-
strävas i allt större 
utsträckning.

Snart har Ale fått 
sina två första defibril-
latorer.

Det möjliggörs tack 
vare ett samarbete 
mellan Ale Lions och de 
lokala Ica-handlarna.

Det var i samband med fjol-
årets julmarknad i Älvängen 
som medlemmarna i Ale 
Lions började spåna på möj-
ligheterna att skänka pengar 
till inköp av hjärtstartare. 
Efter samtal med de lokala 
Ica-handlarna, på Ale Torg 
och i Älvängen, gjorde man 

slag i saken.
– Ica har de bästa öppetti-

derna och ligger mitt i sam-
hället. Vi träffade Icas res-
pektive föreståndare på vårt 
möte och presenterade idén, 
berättar Gerhard Anders-
son i Ale Lions.

Eva Tilly, från företaget 
Tillytösa, subventionerar 
utbildningen, som kommer 
personalen på Ica samt intres-
serade från Lions till del.

– Ale Lions tar en del av 
kostnaden och Ica tar en 
del. Hjärtstopp kan drabba 
vem som helst och då är det 
bra om hjälpen finns när 
till hands, säger Gerhard 
Andersson.

I tisdags eftermiddag 
skedde det första utbildnings-

tillfället hos Ica Supermarket 
i Älvängen. Lokaltidningen 
fanns på plats när personalen 
fick öva hjärt- och lungrädd-
ning på dockor och bekanta 
sig med den nya hjärtstarts-
maskinen.

– En jättebra grej som fak-
tiskt kan rädda liv i väntan 
på ambulans. Vi är den butik 
som har öppet flest timmar 
på dygnet och då känns det 
naturligt att det är här som 
defibrillatorn ska vara pla-
cerad, säger Ica-handlare 
Stefan Vennberg.

– Personalen får en kva-
lificerad HLR-utbildning 
med defibrillator samt luft-
vägstopp och det ser vi natur-
ligtvis ett värde i. Kunskapen 
bär man med sig genom hela 

livet, säger Stefan Vennberg.
Vad är det bästa med en 

defibrillator?
– Att man kan vinna tid 

och tid är liv, säger Eva Tilly.
Hjärtstartarna beräknas 

vara på plats inom de när-
maste tre veckorna.

Hjärtstartare i Ales två Ica-butiker
– Samarbete med Lions
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Eva Tilly utbildar Ica-handlare Stefan Vennberg hjärt- och lungräddning med hjärtstartare en 
så kallad defibrillator.

SKEPPLANDA. Som 
en del av de ökade 
satsningarna på äldre-
omsorgen har Klocka-
rängens särskilda 
boende blivit demens-
centrum.

Dessutom har man 
öppnat upp avdelning-
arna för att öka de 
boendes rörelsefrihet 
och även en träd-
gård har anlagts runt 
omkring.

I maj förra året togs beslutet 
att omvandla Klockarängens 
särskilda boende till demens-
centrum.

– Tanken bakom beslutet 
att är att samla kompeten-
sen på samma ställe, något 
som även kommer att gynna 
övriga verksamheter i kom-
munen, säger Boel Holgers-
son (C), ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. 

I de nationella riktlinjer 
för demensomvårdnad som 
skrevs 2010 hittar man bland 
annat bestämmelser om att 
personer med demenssjuk-

dom ska få ökad rörelsefrihet 
på sitt boende. 

Funderingar kring hur 
man skulle kunna göra Klock-
arängens äldreboende fritt 
men samtidigt säkert tog fart.

Den 1 december förra året 
öppnades kodlåsen upp, som 
tidigare hållit boende inlås-
ta på sina respektive avdel-
ningar. 

Numera kan de röra sig 
fritt i hela huset och dessut-
om promenera ut i trädgår-
den som nyligen anlagts runt 
om huset. Staket och låsför-
sedda grindar garanterar att 
de inte hamnar på villovägar. 
Dessutom har man ställt i 
ordning ett reminiscensrum, 
där allt från porslin och köks-
saker till tapeter, soffa, tv är 
från 50-talet. 

– Det är mycket uppskat-
tat. Här kan de boende ta en 
fika och tillsammans minnas 
hur det var på den tiden, men 
som personal måste man vara 
medveten om att alla minnen 
kanske inte är roliga, berättar 
Frida Nökleby, koordinator.

Hon har jobbat på Klock-
areängen i många år och är 

enbart positiv till de föränd-
ringar som nu sker. 

Personalen roterar 
Ytterligare en del i satsning-
en är att öka personaltät-
heten med en och en halv 
tjänst, något som till viss del 
kan fyllas genom att perso-
nal som idag inte jobbar full-
tid får möjlighet att gå upp i 

arbetstid. 
Boendet som tidigare var 

indelat i fyra demensavdel-
ningar och två avdelningar 
för personer med kroppsliga 
besvär har nu istället blivit ett 
renodlat demenscenter, även 
om ett flertal personer som 
inte har någon demenssjuk-
dom fortfarande bor kvar. 

Det närmsta särskilda bo-
endet är Vikadam i Älvängen.

Eftersom de boende nu 
kan röra sig fritt mellan av-
delningarna anser man det 
viktigt att personalen får 
chans att lära känna alla. 
Därför bestämdes att de ska 
rotera mellan avdelningar-
na, men det finns en anled-
ning till.

– Eftersom personalen på 
två avdelningar inte tidigare 
har jobbat med demenssju-
ka används rotation även för 
att ge varandra arbetserfa-
renhet. På så sätt fördelas re-
surser och kunskaper i huset, 
säger Ann-Sofie Borg, äld-
reomsorgschef och fortsätter:

– Det går till så att en 
person från varje avdel-
ning förflyttar sig och däref-
ter dröjer det hela 6 veckor 
innan ytterligare en roterar. 
För de flesta boende innebär 

detta endast en liten föränd-
ring och det kommer att bli 
en positiv effekt efteråt. 

Insändardebatt
I en insändare till Alekuriren 
i början av februari uttryck-
te en anhörig sin oro över att 
förändringarna skulle äventy-
ra tryggheten för de boende. 
Personen menade också att 
informationen har varit brist-
fällig. 

Det blev startskottet för en 
insändardebatt mellan nämn-
dens ordförande Boel Hol-
gersson (C) och Vänsterpar-
tiet, som ställde sig bakom 
skribenten. 

– Tillsammans med kom-
munstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) 
gick jag ut med information 
i lokaltidningen redan i maj 
och därefter har alla anhö-
riga och gode män fått sam-
manlagt tre brev hemskicka-
de samt har två informations-
möten hållits. Man kan aldrig 
informera tillräckligt, säger 
Boel Holgersson, som också 
menar att Vänsterpartiet an-
vänder Klockarängen som ett 
slagträ för de förändringar 
hon vill göra i Ale, däribland 
införandet av LOV – Lagen 

om valfrihetssystem, som hon 
anser är en helt annan fråga.

Johnny Sundelin, ord-
förande för Vänsterpartiet i 
Ale, menar att de inte heller 
hade för avsikt att debattera 
LOV. 

– Hon missuppfattade vår 
första insändare och trodde 
att vi attackerade LOV:en. 
När det kommer sådana in-
sändare från anhöriga vill vi 
lyfta fram vikten av att för-
ankra ett sådant beslut som 
inverkar på de boendes livs-
situation. Därför är det vik-
tigt att föra diskussionen 
direkt med de som berörs, 
säger han.

Boel Holgersson vill också 
poängtera att övergången till 
ett demenscenter inte är en 
besparingsåtgärd, utan tvärt-
om.

– Vi gör förändringarna för 
att det ska bli bättre för dem 
äldre. Det kommer att kosta 
mer än tidigare, men kvalite-
ten kommer också att bli där-
efter. 

Klockarängen har blivit demenscentrum
– Hela kommunen ska gynnas 
av den samlade kompetensen
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Enade. Frida Nökleby, koordinator, Ann-Sofie Borg, äldreomsorgschef, Birgit Rytterhag, enhetschef på Klockarängen och Boel 
Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är överrens om att övergången till demenscentrum är 
positiv. 
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