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Nu kör vi igen! 

Efter en lång paus med utgivningen av Bulletinen är det nu 

dags för ett nytt nummer. Vår nya styrelse har etablerat sig 

och vi har funnit våra roller. Du är välkommen att kontakta 

någon av oss när som helst – om du vill ha råd i någon fråga 

eller om du kanske har något tips. 

Demens- och äldrevården i Lerum – hur mycket 
kostar den egentligen? 

 Vi har i nationella öppna jämförelser under flera år note-
rat att kvalitetsnivån på särskilda boenden i kommunen fått på-
fallande låga omdömen och av de styrande fått veta att Lerum 
har i det sammanhanget haft bland de högsta och starkast ske-
nande kostnaderna i hela landet  

 Den trogne läsaren vet att vi i Demensföreningen påpekat 
att den ekvationen varit orimlig och knappast kunnat stämma. 
Nu vet vi bättre! Den nya verksamhetsledningen har upptäckt 
att verkligheten är en helt annan. Kvaliteten på våra boenden är 
i nya mätningar hög och ökande.  

 Kostnadsnivån per boende visar sig dessutom vara bland 
de lägsta i landet. Precis som vi vill vi ha det i Lerum – bäst kva-
lité till lägst kostnad. 

 Orsaken till de tidigare felaktiga uppgifterna är att man 
2015 införde ett nytt digitalt verksamhetssystem, vid inmatning 
av data i det systemet har uppenbarligen en del av dessa upp-
gifter blivit felaktiga, detta är nu korrigerat. 

 Nu kan vi alla glädja oss åt att vi har en professionell verk-
samhetsledning – Atosa Jacobsson - som inte bara har fokus på 
att bygga en värdig omsorg för våra äldre och demenssjuka utan 
dessutom förstår sig på statistik och ekonomi. Och som visar att 
insatser skall göras där problemen är störst. 

Madeleine Stenqvist – 
ny enhetschef på Nya 
Sävegården 

Sedan början av september har 
Madeleine ansvaret för omsor-
gen på Nya Sävegården. Madele-
ine kommer från välkända Tre 
Stiftelser i Göteborg och bor i vår 
kommun.  

Hon har redan hunnit genomföra 
en hel del förändringar till de bo-
endes och anhörigas bästa. Vid 
ett anhörigmöte nyligen, där 
verksamhetsledning och kommu-
nalråd var närvarande, var de 
kritiska tongångarna som bort-
blåsta och ersattes med positiva 
reaktioner och tydligt stöd för 
Madeleine.  

Välkommen och lycka till! 

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 
Intresseförening för anhöriga och närstående 

Redaktör—Martin Abenius (martin@abeniusconsulting.com) 

 

Bli medlem 

Vi hoppas att du uppskattar våra 

insatser och aktiviteter, däribland 

tidskriften Demensforum. Du får 

träffa människor i samma situation 

som på t.ex Café Förgätmigej.  

Medlemsavgift är endast 200 kr/år 

Betala till 

Bg 5003-3976 

Swish nr 123 528 4112 
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Café Förgätmigej 
Höstens första café i september gästades 
av vårdhunden Uno,  av rasen chihuahua, 
med sin förare Charlotte Eriksson. Uno är 
utbildad vid vårdhundskola och certifie-
rad för arbete inom vård och omsorg. 
Uno hade god kommunikation med 
cafégästerna, och visade också i samspel 
med förare Charlotte upp sina konster. 
Caféet var välbesökt, men fler får plats! 
Du är mycket välkommen nästa gång, 
14/10. Då får vi besök av Mandy Sajadi, 
verksamhetschef på Riddarstens äldrebo-
ende. Mandy kommer att berätta om den 
omvårdnadsideologi som man arbetar ut-
ifrån där. 

Samtalsgrupp för personer som 
nyligen fått en demensdiagnos 
Demensförbundet har tillsammans med per-

soner som nyss fått sin diagnos och är tidigt 

i sin sjukdom, utvecklat en modell för sam-

talsgrupper.   Deltagarna har lärt av 

varandra och känt igen sig i varandras upp-

levelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, 

i upplevelsen av att inte vara ensam. Vi är 

några personer i föreningen som gjort en 

cirkelledarutbildning för att starta och hålla 

igång en samtalsgrupp. Vi letar personer till 

en sådan grupp. Kanske känner du någon 

som kan ha intresse av att delta?  

Intresserad person kan kontakta någon i 

styrelsen för mera information  

Föreningens nya hemsida  

Vi är stolta och glada över vår nya lättöverskådliga hemsida, där man kan både chatta 
och blogga; www.demenslerum.se Vi vill naturligtvis gärna ha dina synpunkter, och ser 
fram emot att med chatten få dialog med medborgare. Skriv gärna i Demensbloggen! Din 
och min berättelse kommer att ge oss alla mera insyn i och ökad förståelse för hur det är 
att ha en demenssjukdom, och att vara anhörig till person med demenssjukdom.  

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 

Styrelse 

 

www.demenslerum.se 

Bengt Arenhag 
Ordförande 

Martin Abenius 
Sekreterare 

Britt Andreasson 
Ledamot 

Margareta Collin 
Ledamot 

Lennart Stålarm 
Kassör 

Evabritt Johansson 
V. Ordförande 

Kontaktuppgifter på www.demenslerum/kontakt 

Föreningen tackar 

för generöst stöd: 

http://www.demenslerum.se
http://www.demenslerum.se/

