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lämnar inget
åt slumpen
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Tipsa med 
sms och mms!
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72006@
allehanda.se

Socialbidrag 
– en sista utväg

 ■ Alla andra medel 
måste förbrukas 
innan man har rätt 
till bidrag.  SIDAN 10

Pingstkyrka
mot trenden 

 ■ Frikyrkor tappar 
medlemmar, men 
inte Pingstkyrkan i 
Härnösand. SIDAN 6

Blekt Modo 
mot Färjestad

 ■ Tredje raka 
förlusten för Modo 
mot värmlänning-
arna.  DEL B • 12–13

Stämningsfull 
julkonsert

 ■ Adventskonsert 
förenade Svanökö-
ren och Gudmundrå 
kyrkokör.  SIDAN 8

 ■ Skyltsöndag bjöd på både gamla och nya 
traditioner. Grämestaskolans klass fyra-
fem hade ett luciauppträdande, och Lions 
presenterade årets luciakandidater. SIDAN 12

Luciakandidater
visade upp sig

 ■ Kicki Garneij och Annika Lönnroth är 
bägge specialistutbildade demenssjuksköter-
skor. De tycker att demensvården är på rätt 
väg. 

”Den stora grejen är att se till personen och 
inte till sjukdomen,” säger Annika Lönnroth 
som till vardags jobbar på Skärvstagården 
i Sollefteå. SIDORNA 4–5

Lyckade insatser i demensvården 
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 ■ För att uppnå miljömålen vill landstinget 
minska utsläppen av lustgas från förloss-
ningsavdelningarna med 75 procent till 2014. 
I dag släpper landstinget ut över tusen ton 

lustgas per år. Lustgas har 300 gånger starka-
re klimateff ekt än koldioxid. Det motsvarar 
nästan all den koldioxid landstingets tjänste-
resor släpper ut. SIDORNA 8-9

Mindre lustgas
vid förlossning

DROTTNINGEN
TORA BERGER

 ■ En vanlig syn för 
konkurrenterna är 
ryggtavlan på Tora 
Berger.  DEL B • 10-11
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Marcus Melinder

HÄRNÖSAND
Härnösands kommun är 
landets 54:e Fairtrade-
kommun och den första 
i Västernorrland. 

Som ett bevis på det över-
lämnades ett diplom till 

kommunen av Helena Mar-
stedt, generalsekreterare i 
Fairtrade, i samband med 
skyltsöndagen.

Fairtrade är en oberoen-
de produktmärkning som 
jobbar för att skapa förut-
sättningar för odlare och 

anställda i utvecklingslän-
der så att  deras arbets- och 
levnadsvillkor förbättras. 
För att kunna uppfylla kra-
ven för medlemskap ska 
man bland annat hitta 40 
fairtradevaror i fem butiker.

– De var inga problem att 

hitta. Nu handlar det om att 
engagera så många kom-
munmedborgare som möj-
ligt, säger lokalpolitikern 
Ingrid Söderberg-Borgh (V).

Kommunen jobbar också 
med att själva handla med 
ett fairtrade-tänk. Nya reg-

ler för upphandling är på 
gång där man ska ta hänsyn 
till miljö och arbetsvillkor.

– Kort handlar det om att 
köpa varor som tillverkas 
under schyssta villkor, sä-
ger Göran Hådén (MP).

OLA THELBERG

Härnösand första Fairtradekommunen i Västernorrland

Helena Marstedt från Fair-
trade med lokalpolitikerna 
Göran Hådén (MP) och Ingrid 
Söderberg-Borgh (V).

Kanske få sova en extra 
stund på morgonen, mer 
tid ensam med kontakt-
personen, fler promena-
der, kanske en sängfösa-
re på kvällen.

Ibland räcker små 
enkla medel långt i ar-
betet med personer som 
lider av demens.

– Den stora grejen är att se 
till personen och inte till 
sjukdomen. Ser man orsa-
kerna så förstår vad mycket 
det är som kan trigga i gång, 
förklarar Annika Lönnroth 
som till vardags jobbar på 
Skärvstagården i Sollefteå.

– Hur vaknar man på 
morgonen till exempel? Är 
det tvärväckning med ”dags 
att stiga upp!” eller får man 
sova en stund till, kanske 
ligga kvar och lyssna på 
musik. Skillnaden kan spe-
la stor roll, säger kollegan 
Christina ”Kicki” Garneij 
på Gläntan i Kramfors.

Båda är specialistsjuk-
sköterskor inom demens i 
respektive kommun. Till-
sammans håller de i utbild-
ningar som sprider kun-
skap och metoder vidare 
till andra demensboenden .

Nyckeln är att jobba struk-
turerat och systematiskt. 
Verktyget framför allt kallas 
BPSD-registret som står för 
Beteendemässiga och psy-
kiska symtom vid demens.

I klartext handlar det om 
att kartlägga symtom, från 
vanföreställningar, upp-
rördhet och nedstämdhet 
till apati, lättretlighet och 
rastlöshet, bland annat, 
samt analysera orsakerna 
och därefter hitta rätt åt-
gärder utifrån nationella 
riktlinjer som finns från So-
cialstyrelsen.

Enkla medel kan som 
sagt räcka långt.

Ta bara att äta från en vit 
tallrik på ett rött underlägg. 
Kontrasten gör att man ser 
skillnad och slipper förvir-
ras. Eller hur man gör när 
någon har svårt att somna.

– Det första man tar till är 
ju inte sömnmedel. Det kan 

bli en sängfösare i stället, 
en proteindrink, eller kan-
ske en hutt, det förekom-
mer. Lite taktil massage på 
händerna kan också vara 
bra för att komma till ro, sä-
ger Kicki Garneij.

Smärta märks inte all-
tid på demenssjuka. De kan 
inte säga att de har ont. Så 
ibland kan en alvedon göra 
underverk mot det man 
trodde var allmän vresig-
het och aggression.

På liknande sätt kan 
fler och längre promena-
der trolla bort ett beteende 
med rastlöst och ångestfyllt 
plockande med händerna.

Symptom, analys och åt-
gärder för varje individ no-
teras i ett databaserat regis-
ter. Resultatet följs upp var-
je månad.

Att man utnyttjar it-stöd 
betyder inte att omvårdna-
den blir mer opersonlig.

– Tiden framför datorn 
är ändå marginell. Det 
handlar om en timme var 
fjärde eller femte vecka. 
Det är tiden däremellan 
som krutet läggs på, lovar 
Annika Lönnroth.

Kicki Garneij och Anni-
ka Lönnroth är Silviasjuk-
sköterskor. Det innebär att 
de har vidareutbildats i de-
mensomvårdnad i Stock-
holm, på distans och halv-
tid, i en medveten satsning 
från Sollefteå och Kramfors 
kommuner.

Drottning Silvia som 
personligen deltog på ex-
amensdag och introduk-
tionsdag hyllas av eleverna.

– Hon är väldigt engage-
rad i demensvården. Hon 
kom till oss och fikade och 
pratade med alla, verkligen 
alla. Man märkte att det var 
ett genuint intresse. Hon 
brinner för det här.

Det finns det fler som gör.
– Vi tycker det här är jätte-

roligt. Vi längtar efter att dra 
i gång nästa utbildning igen.

Lyckat arbete med 

KLAS
LEFFLER
0611-55 48 30

klas.leffler@allehanda.se
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Köldrekord i Vittangi
■ I lördags morse sattes köldrekord för säsongen. Det var i Vit-
tangi, mellan Kiruna och Gällivare, som termometern visade 
minus 33,5 grader.

 ■ HÄRNÖSAND Det finns 
planer på en djurkyrkogård 
i Härnösand. 

Ett medborgarförslag 
har lämnats in och kommu-
nens samhällsnämnd är po-
sitiv till idén. Men var den 
ska ligga är ännu inte klart.

I medborgarförslaget före-
slås att den nya djurkyrko-
gården borde kunna läggas 
i närheten av brukshunds-
klubben. Någon placering 
har kommunen dock inte 
tagit ställning till.

I medborgarförslaget fö-

reslås att man får arrendera 
mark på tio år i närheten av 
brukshundsklubben. Sedan 
ska området skötas som en 
naturpark. Att bara ta emot 
kremerade djur skulle göra 
att kontrollbehovet inte är 
lika stort som om man även 

skulle få gräva ned djur-
kadaver. Samhällsförvalt-
ningen är positiv till tanken. 
Men vill inte vara ansvarig.

– Att anordna en djur-
kyrkogård är inte någon 
kommunal angelägenhet 
och kommunen bör inte ta 

något ansvar för att anord-
na och driva en djurkyrko-
gård, skriver Monica Fri-
man i sitt tjänsteutlåtande.

– Förvaltningen anser att 
om djurkyrkogård anläggs 
bör den vara avsedd för 
både kremerade och icke 

kremerade sällskapsdjur, 
menar Monica Friman.

Frågan går nu vidare till 
kommunstyrelsen i Härnö-
sand som sedan skickar den 
till kommunfullmäktige för 
beslut. 

LENNART LUNDBERG

Planer på djurkyrkogård i Härnösand – ännu oklart var den ska ligga

dementa patienter

Anders Engelholm. FOTO: GUNNAR STATTIN/ARKIV

��■Unikt att alla  
kommuner deltar
Samtliga kommuner i 
Västernorrland är aktiva 
i demenssatsningen. 

Det är unikt.
– Ingen halkar efter. 

Det är viktigt att alla har 
likvärdig vård, säger An-
ders Engelholm, utveck-
lingsledare på Kommun-
förbundet Västernorr-
land.

I jämförelse finns inget an-
nat län i Norrland där alla 
kommuner sluter upp man-
grant bakom det nya sättet 
att arbeta.

Något av en Västernorr-
landsmodell råder också i 
att man satsar på hela team. 
Chef, sjuksköterska och 
omvårdnadspersonal utbil-
das ihop.

– Den modellen har man 
tagit över på andra ställen 
i landet. Vi var först att ut-
veckla den, säger Anders 
Engelholm.

Sedan i maj har 28 team i 
länet genomgått den spe-
ciella utbildningen med 
BPSD-registret. Det inne-
bär att man är ungefär halv-
vägs.

Metoden från skattning 
av symtom fram till orsa-
ker och åtgärder har hittills 
tillämpats på över 100 per-

soner med beteendestör-
ningar i sin demenssjuk-
dom runtom i länet.

– Den sista siffran jag 
hörde var 112 personer och 
det finns väldigt många 
goda exempel. Det är min-
dre ångest, oro och aggres-
sivitet. Man märker att det 
här gör skillnad.

Anders Engelholm kan 
inte nog lovorda Silviasjuk-
sköterskorna Annika Lönn-
roth och Kicki Garneij som 
håller i kurserna.

– De tillhör spjutspetsar-
na i länet att förmedla kun-
skap och riktlinjer. De är en 
ovärderlig resurs!

Som grädde på moset 
räknar han med att Väs-
ternorrland ska få minst en 
halv miljon i prestations-
ersättning från regeringen 
och Sveriges Kommuner 
och Landsting för fram-
gångarna på området.

KLAS LEFFLER

Kicki Garneij på Gläntans boende i Kramfors är 
en av Silviasjuksköterskorna som sprider det nya 
arbetssättet vidare. Konsten är att skräddarsy in-
satsen efter olika symtom hos den demenssjuka.
 FOTO: JENNIE JOHANSSON

ANDERS ENGELHOLM:

”Det finns väldigt 
många goda exempel. 
Det är mindre ångest, 
oro och aggressivitet. 
Man märker att det här 
gör skillnad.”

300
...miljoner värmeljus förbrukas årligen i Sverige, enligt Natur-
skyddsföreningen. Skulle alla kopparna återvinnas 
skulle det motsvara 200–225 ton aluminium. Alu-
minium är lämplig att återvinna, eftersom 95 pro-
cent av energin sparas jämfört med nytillverkning. 
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