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Evabritt Johansson och Bengt Arenhag från Demensföreningen i Lerum som vill starta samtalsträffar för personer som fått diagnosen demens. Bild: Gittan Öhman

diagnostitt oprorel«t
KOMMUNEN: Att få en
demensdiagnos kan vara
omturirlande både för
den som drabbas och
anhöriga. Demensfören-
ingen i Lerum vill starta
samtalsgrupper för dem
som äri tidigl skedeav
sjukdomen.

Evabritt Johansson har som
utbildad sj uksköterska arbe-
tatmed demensfrågor i z5 år.
Hon var med och startade
Demensföreningen i Lerum,
en av rzo föreningar i landet
som dr anslutna till Demens-
förbundet. Efter pensions-
äldern fortsätter Evabritt

engagera sig och är nu vice
ordförancle i fcireningen.

- Exakt hur många svensk-
ar som är drabbade av de-
mens- är svårt att sdga. Man
beräknar att 50 procent av
befolkningen som är över
9o år och 8 procent av dem
över 55 har sjukdomen, med
eller utan diagnos. Tillsam-
mans med alla anhöriga ut-
gör dessa personer en stor
grupp, konstaterar hon.

Under de senaste åren har
forskningen på området gått
framåt och nya kunskaper bi-
drar tiII att uweckla derhens-
vården.

Ett framgångsrikt koncept
har utvecldats av Lundagårds-

gruppen, ett treårigt projekt
drivet av Demensförbundet.
Personer i ett tidigt skede av
demenssjukdom har träffats
i samalsgrupper, som en stu-
diecirkel om åfta träffar.

Mindre grupper
Demensföreningen i Lerum
vill starta ett liknande upp-
läggiLerum.

- Många som får en diag-
nos kan uppleva isolering.
Man kanske inte bör köra bil,
man kan ha svårt att upprätt-
hål]a sociala kontakter. Vi
tänker oss att starta mindre
samtalsgrupper där vi träf-
fas och talar om allt från hur
detupplevs attfåen diagnos

till mediciner och relationer.
Byta erfarenheter och reflek-
tioner. Hur samtalsträffarna
kommer att se ut beror på de
individuella delragarna, sä-
ger Evabritt Johansson.

Studiematerialet man ut-
går från är urformat av De-
mensförbundet och studie-
förbundet Vuxenskolan.

ldeellt engagemang
Bengt Arenhag, förening-
ens ordförande, är glad över
Evabritts engagemang i sty-
relsen.

- Vi har prarar om ett lik-
nande projekt tidigare. Änt-
ligen blir det av.

Nu gäller det bara att

hitta intresserade deltagare.
Sekretessen i vården förhin-
drar att man får kontakter
den vägen. I stället hoppas
de att personer som drabbats
sjdlva hör av sig, eller att an-
höriga eller bekanta som hör
om projektet ska tipsa.

- På vår webbsida demens-
lerum.se finns mer informa-
tion och kontakruppgifter,
säger Bengt Arenhag.

Demensföreningen i Le-
rum är en intresseorganisa-
tion för demenssjuka och
anhöriga. Föreningen har
r4o medlemmar.

Gittan öhman
gittan-ohman@lerumstidning.se


