Berättelser on minnet | Roitto & von Nandelstadh

Lucka 1: Hon som var jag, Jag och Alzheimer – en bok om nya möjligheter
”Jag vill gärna koncentrera mig på det jag kan göra, inte det jag inte kan göra, men ibland behöver vi er
hjälp för att klara det. ... Jag lider inte, jag lever med demens.”
Mitchell, Wendy: Hon som var jag, Jag och Alzheimer
I sin bok berättar Wendy Mitchell om hur hon insjuknade i Alzheimers sjukdom vid 58-års ålder då hon
ännu förvärvsarbetar. Livet förändras oundvikligt och Wendy hittar skrivandet som ett sätt att anpassa sig.
Hon skapar en blogg i syfte att spara sina minnen. Så småningom får bloggen publicitet och Wendy märker
att hon står inför nya utmaningar. Hon blir inbjuden att tala runt om i England, hon börjar använda sociala
medier och hon flyttar från storstaden till en by på landsbygden. Allt detta och mycket mer är saker hon
före insjuknandet aldrig hade trott att hon skulle göra. Vardagens incidenter klarar hon ofta av med humor
och sina döttrars stöd.
Med hjälp av bloggen och boken vill Wendy Mitchell sprida vetskap om utmaningarna i demenssjuka
personers vardag samtidigt som hon vill berätta om de nya möjligheter som en demenssjukdom kan
medföra. Boken väcker många tankar om hur vi alla kan förhålla oss till det som livet för med sig: ”För alla
som firar jul kan den delas in i tidigare, nuvarande och framtida. Men för mig finns inte de tidigare kvar och
de framtida är för skrämmande att tänka på. Den enda jag har vid jul är den nuvarande.” Frasen kan först
verka vemodig, men kanske den beskriver just det som många av oss strävar efter, att leva i nuet.
Wendy Mitchell bloggar fortfarande aktivt om sitt liv i en engelsk by.
https://whichmeamitoday.wordpress.com/
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Lucka 2: 940 päivää isäni muistina – en bok om det oväntade en demenssjukdom kan medföra
“Under skalet avslöjas en man sådan han var innan hans föräldrar hade hunnit påverka honom, forma
honom till något han inte själv skulle ha varit. Han verkade ofta som en pojke då han saknade gester,
inlärda beteendenormer och kulisser. Han var fri, rättfram och genuin.”
Jensen, Hanna: 940 päivää isäni muistina
Hanna Jensen inleder sin bok med att hon upptäcker att hennes pappas beteende förändrats. Kort därefter
diagnostiseras pappan med Alzheimers sjukdom, som redan framskridit till en mellansvår fas. Diagnosen
kommer som en överraskning för författaren och journalist som hon är, börjar hon söka information om
demenssjukdomar. Hon märker sig dock sakna information om de närståendes erfarenheter av
demenssjukdomar och därför beslutar hon sig för att skriva en bok om sina egna erfarenheter som sin
pappas närståendevårdare i över tre år. Boken består även av praktiska råd angående god vård av
demenssjuka och tips för att orka som närståendevårdare.
Boken beskriver på ett trovärdigt sätt hur pappans demenssjukdom framskrider och de utmaningar i
vardagen som säkert många anhöriga känner igen. Författaren skriver även om sina egna insikter och sin
anpassning till en ny livssituation. Som en röd tråd i boken löper författarens vilja att se och bemöta sin
pappa med respekt, trots de förändringar demenssjukdomen orsakar. ”Jag har lärt mig att inte försöka
styra in en demenssjuk person i våra friska människors liv. De uppför sig ologiskt endast ur vår synvinkel,
inte ur sin egen. De ska inte försättas i en situation där de är tvungna att skämmas över sin demens. Jag
slutade fråga pappa: ‘Minns du?’ ”
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Lucka 3: Restaurangen för felbeställningar – en dokumentär om betydelsen av ett demensvänligt
samhälle
”Demenssjukdomar missförstås på många sätt. Många tror att man inte klarar av någonting. En
demenssjukdom kan isolera en från samhället. Vi vill ändra på detta. Demenssjukdom eller inte, vi kan alla
leva och fungera tillsammans.”
Oguni, Shiro: Restaurangen för felbeställningar
Bakom lucka nummer tre avslöjas en kort video om en japansk pop up-restaurang som går under namnet
Restaurant of Mistaken Orders (på svenska Restaurangen för felbeställningar). På restaurangen har alla
servitörer en demenssjukdom. Shiro Oguni som grundat pop up-restaurangen konstaterar att en
demenssjukdom inte ska få definiera människan, utan ett demensvänligt samhälle ska möjliggöra allas
deltagande.
Det modiga projektet visar hur demenssjuka personer med hjälp av lämpligt stöd och nödvändiga
modifieringar aktivt kan delta i samhällslivet. Arbetet på restaurangen ökade de demenssjukas deltagande
och uppskattningen av dem, samt bidrog till en positiv interaktion mellan olika grupper. Dessutom ansåg
kunderna att besöket på restaurangen förbättrade deras uppfattning om demenssjukdomar. Av
beställningarna var 37 procent felaktiga, men 99 procent av alla besökare var nöjda med besöket! Idén
ledde 2019 till den engelska realityserien The Restaurant That Makes Mistakes. Kunde Finland vara färdigt
för en liknande pop up-restaurang? Restaurangen för felbeställningar (på engelska) kan ses på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=su34Gx-STQk
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Lucka 4: The Father – en film om verklighetens många dimensioner
“There is something funny going on” (“Det är något konstigt på gång”)
Zeller, Florian: The Father
I den Oscarbelönade filmen, som bygger på Florian Zellers pjäs, spelar Anthony Hopkins en man med
Alzheimers sjukdom. Hans dotter bekymrar sig mycket för hur han ska klara sig. Själv anser han sig klarar
sig alldeles utmärkt i sin kära lägenhet, och delvis stämmer detta säkert. Faderns sjukdom fortskrider och
de förändringar detta medför beskrivs främst ur hans perspektiv: inredningen och även själva lägenheten
verkar förändras, saker försvinner och de människor som kommer på besök är främmande. Filmen
beskriver tydligt en demenssjuk persons förvirring och hens svårigheter att anpassa sig till förändringar.
Situationerna verkar stundvis rentav kaotiska och detta förstärks ytterligare av dotterns svårighet att förstå
faderns syn på saken. Åskådaren ställs inför frågan om vems version av berättelsen som är sann och vad
den egentliga sanningen är, sedd ur två skilda människors gemensamma upplevelser.
Till demenssjukdomar hör förutom ett försämrat minne ofta även förändringar i personligheten och
beteendet. Dessa förändringar, som kallas neuropsykiatriska symtom, kan den insjuknade själv ha svårt att
kännas vid. Bakomliggande orsaker kan vara förändringar i hjärnan till följd av sjukdomen, bristfällig vård av
andra sjukdomar eller felaktig medicinering. Dessutom kan förmågan att uttrycka sina egna behov vara
försämrad och leda till frustration över att bli missförstådd. Demenssjuka personer försöker hitta logiska
förklaringar till svårförstådda händelser och dessa feltolkningar kan för närstående verka rent av
psykotiska. Ifall de neuropsykiatriska symtomen försvagar den demenssjuke personens välbefinnande och
funktionsförmåga eller försvårar personens relationer till andra, är det skäl att noggrant utreda möjliga
underliggande orsaker. Ofta hittas sätt att underlätta situationen.
The Father - filmens trailer kan ses på YouTube
https://youtu.be/4TZb7YfK-JI
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Lucka 5: Uuden ajan muistikirja – en bok om vårt förundeliga minne
”Minnet är verkligen inte som en dator där man med ett visst kommando får fram det man behöver. I detta
hänseende är minnet mycket mer nyckfullt.”
Huotilainen, Minna och Peltonen, Leeni: Uuden ajan muistikirja
Uuden ajan muistikirja är en lättläst faktabok om minnet och dess funktioner. Författarna beslutade sig för
att skriva en bok för att vi alla bättre ska förstå minnets egenheter och kunna använda minnet på ett
smartare sätt. Boken fokuserar framför allt på minnets normala funktion, men tar även upp fakta kring de
vanligaste demenssjukdomarna.
När man diskuterar demenssjukdomarnas inverkan på minnet glömmer vi ofta att inte heller ett friskt
minne saknar luckor. I motsats till det vi ofta tror är minnet inte en oföränderlig inspelning av händelser
utan det formas kontinuerligt genom att det sållas i vilka delar som ska sparas och vilka som ska kasseras.
Våra minnen kan färgas, blekna eller förvrängas även om vi inte har någon demenssjukdom. Händelser
förknippade med starka känslor bevaras särskilt väl i minnet, även hos demenssjuka personer. Minnet kan
försämras på olika sätt vid olika demenssjukdomar. Vår vanligaste demenssjukdom, Alzheimers sjukdom,
börjar typiskt med inlärningssvårigheter och svårigheter att minnas händelser emedan de första symtomen
på frontallobsdemens eller blodkärlsrelaterad demens inte nödvändigtvis påverkar själva minnet alls.
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Lucka 6: Coco – en film om styrkan i musiken och våra minnen
”Åh, tänk på mig Kom ihåg mig när jag går Ja tänk på mig Om saknaden blir svår Nu är det dags att ta
farväl, men minns mig utan gråt Och hör vår sång djupt inom dig när vi är skilda åt.”
Disney & Pixar: Coco
Disneys &Pixars animationsfilm Coco handlar om en 12-årig pojke vid namn Miguel. Gammelfarmor Mama
Coco, som bor tillsammans med Miguels familj, har en långt framskriden demenssjukdom. I motsats till
resten av familjen älskar Miguel musik. Svaret på varför musik är förbjuden i familjen finner vi i Mama
Cocos barndom. Musiken är slutligen den kraft som förenar hela familjen.
Filmen lyfter på ett vackert sätt fram musikens förmåga att väcka liv i gamla minnen, även hos någon med
en långt framskriden demenssjukdom. Undersökningar har visat att frontallobens nedre och inre delar i
hjärnan aktiveras av bekant musik och dessa hjärndelars funktionsförmåga upprätthålls längst vid
Alzheimers sjukdom. Förslagsvis kan man under julen ta tillfället i akt och enkelt testa musikens påverkan.
Vilka julsånger väcker mest minnen hos dig eller dina närmaste? Sjung eller lyssna på dessa sånger
tillsammans.
Filmens trailer på svenska kan ses på YouTube. https://youtu.be/FjmpOq-QywM
Miguels sång Tänk på mig (på engelska) kan ses på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vgpBt5STusE
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Lucka 7: Fortfarande Alice – en bok om en karriärkvinnas demenssjukdom
”Hon hittade inte ordet. Hon hade en vag uppfattning om vad det var hon ville säga, men själva ordet
gäckade henne. Borta. Hon visste inte vilken bokstav det började på eller hur det lät eller hur många
stavelser det hade. Hon hade det inte på tungan. ”
Genova, Lisa: Fortfarande Alice
Alice märker att hon tappar bort bekanta ord. Hon, som är professor i språkvetenskap på Harvard, minns
plötsligt inte ordet ”ordbok”! Så småningom blir hennes arbetstakt långsammare, hon börjar använda
minneslappar och glömmer bort avtalade möten. Först försöker hon bortförklara misstagen med
klimakterieårens stress, men när hon en dag inte längre hittar hem från sin löprunda, söker hon sig till
undersökningar. Alice är bara 50 år gammal när hon får diagnosen begynnande Alzheimer. Boken handlar
om hur hennes liv förändras allteftersom sjukdomen fortskrider och hur det också påverkar hennes
närmaste. De gemensamma framtidsdrömmarna med maken splittras och Alice tycker att hennes man inte
förstår henne. I en stödgrupp upplever Alice att hon blir hörd och där finner hon tröst och kraft att fortsätta
framåt. Alice barn funderar för sin del över sin framtid då det står klart att Alice har insjuknat i en ovanlig,
ärftlig form av Alzheimers sjukdom.
Boken beskriver på ett levande sätt hur symtomen vid en demenssjukdom kan variera från en dag till en
annan. Vetskapen om denna variation gör det möjligt att glädjas över bra dagar, men den plötsligt nedsatta
funktionsförmågan under dåliga dagar kan vara förvirrande och frustrerande. Symtom och särdrag som kan
höra till demenssjukdomar kan vara svåra att förstå och godkänna. I stödgrupper kan tankar kring detta
vara lättare att behandla och man kan få nya synvinklar på sina egna funderingar.
Många anhöriga funderar på om demenssjukdomar är ärftliga. Sjukdomen är sällan kraftigt ärftlig, men en
förhöjd risk att insjukna kan vara ärftlig. Det är i viss mån möjligt att själv påverka denna risk genom en
livsstil som främjar hjärnans hälsa, mer om detta i kapitel 13.
Filmen som baserar sig på boken vann en Oscar och filmens trailer kan ses på YouTube på
engelska. https://youtu.be/oGN9b_KJb_8
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Lucka 8: The Tide – en bilderbok om en farfar och hans försvunna minne
”Mamma säger att morfars minnen är som tidvattnet. Ibland är de nära och fulla av liv, ibland avlägsna och
långt borta. ” (fritt översatt)
Welsh, Clare Helen: The Tide
En flicka och hennes morfar tillbringar dagen på stranden i väntan på tidvattnet. Tillsamman gör de mycket
som alltid tidigare; de bygger sandslott, äter glass och blir våta i vågskvalpet. Men just i dag är lunchkorgen
försvunnen!? Har morfar någon del i saken? När dagen börjar närma sig sitt slut pratar de om dagen
tillsammans, så att även morfar kan minnas de stunder som han kanske redan glömt...
Boken handlar om hur ett barn under skolåldern upplever sin morförälders demenssjukdom. Boken kan
hjälpa barn att förstå hur det är att ha en demenssjukdom; även barn tappar bort sina saker ibland men
ofta löser sig situationen då man får hjälp av andra. Boken beskriver på ett vackert sätt hur sociala
färdigheter och känslor länge kan förbli oförändrade, även om sjukdomens andra symtom redan är
märkbara.
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Lucka 9: Muista minut (Kom ihåg mig) – en dotters erfarenheter av sina föräldrars demenssjukdom
”Jag sitter redan färdigt i bilen när jag märker att pappa viftar vilt med handen vid ytterdörren. Jag stänger
av motorn och kliver ut ur bilen. Pappa springer ut i strumplästen för att krama om mig och tacka för
besöket. Jag ser rädsla och nöd i hans ögon. Jag ser på honom och ler uppmuntrande: Sköt om dig och vi ses
igen till helgen! Med hukade axlar går pappa tillbaka in. Själv sätter jag mig i bilen med gråten i halsen.”
(fritt översatt)
Koivuniemi, Anne-Maarit: Muista minut, vanhempieni Alzheimer
Muista minut är en bok om Alzheimers sjukdom ur en dotters synvinkel. Anne-Maarit Koivuniemis båda
föräldrar insjuknade i Alzheimers sjukdom vid 70 års ålder. Koivuniemi beskriver de nya möjligheter som
öppnar sig då hon fungerar som föräldrarnas närståendevårdare, men tar även upp sina skuldkänslor och
känslor av otillräcklighet.
Närstående ställs ofta inför frågan hur det är etiskt rätt att handla då demenssjukdomen påverka
symtominsikten och funktionsförmågan. Teman som ofta nämns i boken är viljan att köra bil och att förlora
sitt körkort. Samma förhållningssätt passar inte alla, konstaterar Koivuniemi. ”Pappa är inte simpel trots att
han har en demenssjukdom. Han är synnerligen smart och märker snabbt om någon försöker luras eller är
oärlig.” (fritt översatt)
Bokens genomgripande budskap är att en demenssjukdom är en omskakande förändring i livet, men även
en möjlighet. Sjukdomen behöver inte bara innebära ångest och rädsla. Koivuniemi erfar själv att hon
kommit närmare sina föräldrar och fått veta mera om deras barndom och ungdom. Att avstå från att köra
bil lyckas till slut via kompromisser med samtidigt beaktande faderns önskemål.
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Lucka 10: Jag kommer inte att saknar dig – en countrymusikers sista sång
”Jag är fortfarande här, men ändå borta. Jag spelar inte längre gitarr och sjunger inte längre mina sånger.
De definierade aldrig vem jag är. Mannen, som älskar dig ända in i det sista” (Fritt översatt)
Campbell, Glen: I’m not gonna miss you
När den amerikanska countrylegenden Glen Campbell fick diagnosen Alzheimers sjukdom
rekommenderade man honom att lägga ner sin musikkarriär. Stöttad av sin familj och sin orkester gav sig
Glen Campbell trots allt ut på en avskedsturné som pågick i otroliga 425 dagar och bestod av 151 slutsålda
konserter. Filmen I’ll Be Me handlar om denna avskedsturné och i filmen förundrar sig countrylegendens
läkare över Glen Campbells minne och funktionsförmåga som musiken och turnén tydligen upprätthöll. Den
sista sången I’m Not Gonna Miss You spelade Glen Campbell in tillsammans med sin orkester och sin dotter.
Glen Campbell och hans familj ville med sitt exempel visa hur det är möjligt att trots en demenssjukdom
fortsätta leva ett gott liv och utöva sitt livsarbete. Diagnosen demenssjukdom förvandlar inte människan till
en stereotyp demenssjuk person. Glen var fortfarande Glen. Stigmat kring demenssjukdomar kan minskas
genom att låta de demenssjuka personernas egen röst bli hörd. Det är fint att många offentliga personer
öppet har berättat om sin sjukdom. Vem som helst av oss kan insjukna i en demenssjukdom.
Demenssjukdomen ska inte definiera livet, men ska inte heller vara ett tabu som man inte får prata om.
En musikvideo på Glen Campbells sista låt I’m Not Gonna Miss You kan ses på YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=U8TsAh-zYFI
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Lucka 11: Begravd jätte – en roman om minnenas förgänglighet
”Men är ni så säker, bästa fru, att ni vill bli fri från denna dimma? Är det inte bättre att vissa saker förblir
dolda för oss?” ”Så är det kanske för vissa, fader, men inte för oss. Axl och jag vill återuppleva de lyckliga
stunder vi delat. Att bli berövad dem känns som om en tjuv kom in om natten och tog våra högst skattade
ägodelar.” ”Men dimman lägger sig över alla minnen, de dåliga såväl som de goda. Är det inte så min fru?”
”Vi får låta de dåliga komma tillbaka också, även om de får oss att gråta eller darra av vrede. För är det inte
livet vi delat?”
Ishiguro, Kazuo: Begravd jätte
I romanen är världen insvept i en dimma som suddar ut människornas minnen. Vissa människor tycks inte
bry sig, men Axl känner sig illa berörd av detta. Axl och Betarice, ett åldrat par, besluter sig för att ge sig ut
på en lång resa för att hitta sin son. I början av berättelsen är deras minnen av sonen vaga, men allt
eftersom resan fortskrider blir minnena tydligare. Beror detta på att gamla minnesbilder återkommer eller
är det gemensamma förhoppningar som formas till nya minnen?
Alla våra minnesbilder formas under vårt liv. Vi delger andra våra erfarenheter, vi lyssnar på andras
berättelser och tillsammans minns vi gemensamma stunder. Allteftersom vi gör detta kan våra minnen
smälta ihop och vi skapar kollektiva minnesbilder. Detta händer ofta när vi tillsammans minns trevliga
saker. När vi erinrar oss svårare saker lägger vi snabbare märke till avvikelser mellan våra minnesbilder,
vilket kan leda till motsättningar trots att sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan.
Kazuo Ishiguro har fått Nobelpriset i litteratur för sina romaner. Begravd jätte är en berättelse som kan
väcka djupare filosofiska reflexioner eller så kan man låta sig uppslukas av berättelsen och för en stund helt
glömma bort den omgivande världen.
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Lucka 12: Infiltratören – en dokumentärfilm om ensamhet
”Jag vet att du bad om fakta, inte åsikter. Jag tänker ändå delge dig dem. Gamlingarna känner sig
ensamma. Ingen besöker den och somliga har övergivits. Ensamheten är det värsta här.”
Alberdi, Maite: Infiltratören
Dramadokumentären regisserad av chilenska Maite Alberdi inleds med att den 83-åriga Sergio anställs som
hemlig agent på ett äldreboende. Dottern till en kvinna som bor på äldreboendet misstänker att hennes
demenssjuka mamma behandlas dåligt och Sergio flyttar in i äldreboendet för att reda ut om påståendet är
sant. Inneboendena och personalen på äldreboendet har informerats om att en dokumentärfilm om den
nya boenden Sergio kommer att spelas in. Sergio reder ut frågan han fått i uppgift att besvara och blir
samtidigt vän med husets inneboende. I slutet av filmen har han även något viktigt att säga oss alla.
Inom långtidsvården i Finland har tre av fyra en demenssjukdom. Demenssjuka personers liv beaktas i
allmänhet utifrån behov av stöd och tjänster. Dramadokumentären väcker oss att tänka på olika former av
boende och behov, främst ur välbefinnandets synvinkel. Grundläggande behov för välbefinnande försvinner
inte i och med en demenssjukdom. Ensamheten försvinner inte nödvändigtvis genom att man bor med
andra.
Enligt en studie som gjorts i Finland lider mer än en tredjedel av de äldre personer som bor på servicehus
åtminstone tidvis av ensamhet. Många ensamma boende upplever sig vara fysiskt nära men mentalt
mycket långt ifrån varandra. Ensamhet försämrar hälsan och det mentala välbefinnandet och ökar risken
för en förtida död. Aktiva åtgärder borde vidtas för att minska ensamheten. Kamratstöd i form av den
organiserade gruppverksamheten Ystävänpiiri har redan gett positiva resultat i Finland. I det påbörjade
RECETAS-projektet kommer man att utreda hur naturupplevelser påverkar livskvaliteten och upplevelsen av
ensamhet.
En trailer på filmen kan ses på YouTube https://youtu.be/rTD-B3wZORg
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Lucka 13: Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna – en faktabok om motion och minnet
”Minnet försämras för de allra flesta i takt med att åren går utan att det för den skull handlar om demens.
Hippocampus krymper. Hjärnans blodförsörjning försämras. Kontakten mellan hjärnans olika områden
minskar successivt. Alla dessa processer kommer du att påverka och bromsa om du rör dig regelbundet.
Träning bromsar alltså rent bokstavligt hjärnans åldrande och förbättrar minnet oavsett om du har demens
eller inte.”
Hansen, Anders: Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna
I sin bok behandlar Anders Hansen på ett genomgripande och samtidigt lättförståeligt sätt motionens
positiva inverkan på hjärnans olika funktioner: stresstålighet, koncentrationsförmåga, humöret, minnet,
kreativiteten, hjärnans utveckling under hela livet samt hjärnans förmåga att anpassa sig till utmaningarna i
dagen samhälle. Med hjälp av exempel förklarar Hansen forskningsresultat för oss på ett lättförståeligt sätt.
Det är glädjande att inse att man redan med små förändringar kan nå avsevärda positiva effekter på sin
hjärna.
Under de senaste decennierna har vi fått mycket ny information om vilken betydelse livsstilen har för
förebyggandet av demenssjukdomar samt för rehabilitering. Den finländska FINGER-studien påvisade först i
världen att äldre personers minnes- och tankefunktioner upprätthölls bättre och risken att insjukna i en
demenssjukdom minskade då de började följa en hälsosammare livsstil. Studien påvisade också att
åtgärderna hade lika god effekt även på personer med ärftliga anlag för demenssjukdomar. FINGER-studien
har väckt stort internationellt intresse och idag ingår över 40 länder i forskningsnätverket.
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Lucka 14: Katt försvunnen – en detektivroman för barn om en demenssjuk persons förändrade beteende
“- Men nu då? undrar Kevin. Har du katt nu?
Men mannen svarar inte, han bara går sin väg.
- Mirre…, mumlar han för sig själv.
Kevin och Dina tittar på varandra.
- Han är visst lite konstig, säger Dina. Ska vi smyga efter?
Kevin nickar”
Bross, Helena: Katt försvunnen
Kevin och Dina är skolkompisar och tycker om att lösa mysterier tillsammans. I boken Katt försvunnen
börjar katter plötsligt försvinna i Dinas och Kevins hemstad. En äldre man väcker med sitt konstiga
beteende vännernas uppmärksamhet och snart har de larmat polisen. Med gemensamma krafter räddas
katterna och samtidigt avslöjas att den gamle Ture är i behov av hjälp. Katt försvunnen är en lättläst bok i
serien Minimysterierna som barn i lågstadieåldern kan läsa själva.
Ibland kan en okänd människas beteende vara förvirrande eller rentav skrämmande i andras ögon. Detta
kan orsaka att hen inte får hjälp i tid, i synnerhet om personen i fråga inte har närstående som känner hen
från förut. Detta är bra att komma ihåg ifall till exempel en äldre grannes beteende förändras och hen blir
misstänksam eller rädd av sig. Med hjälp av boken kan man tillsammans med barn funder över
underliggande orsaker till att en okänd person uppför sig på ett avvikande sätt.
Boken får en att funderar om Ture ändå borde ha fått en chans att leva vidare i sitt eget hem med stöd av
hemvård och kanske med en katt som sällskap? Sällskapsdjur används nuförtiden i samband med
rehabiliteringen av demenssjuka personer och sällskapsdjurs liknande robotar har även utvecklats och
används redan på många servicehus.
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Lucka 15: Jag är någonstans – en dokumentär om att leva med demens
”Ålderdomen, en tid alldeles ny. Såsom ungdomen ska den gry. Jag är rädd, ser skräckbilder på vad livet i
framtiden ger. Jag försöker fantisera, förbereda mig själv att möta en tid när jag inte längre orkar fundera.
Soluppgången jag i dag ännu ser, ger inte upp och tar emot det livet ger” (fritt översatt)
Rajavaara, Tuula: Jag är någonstans – Ett liv utan närminne är inte lätt
Jag är någonstans är en dokumentärfilm regisserad av Tuula Rajavaara som skildrar hennes upplevelse av
sin mor Aili Rajavaaras vardag med Alzheimers sjukdom. I filmen får vi följa med den ensamboende Ailis liv
och de utmaningar som sjukdomen medför. Aili borde varje dag komma ihåg att gå till Myyrinkoti för att
äta en varm lunch och inte gå själv till butiken utan sin dotter. Aili skriver upp sina tankar även i diktform.
Dokumentärfilmen lyfter på ett fint sätt fram de praktiska utmaningar som en ensamlevande person med
demenssymtom stöter på och vilka konkreta lösningar som står till buds. Det framkommer att det
fortfarande behövs utveckling av de tjänster som riktas till hemmaboende demenssjuka personer. Studier
har visat att en demenssjuk person kan leva självständigt eller endast med lite stöd i flera år om det i
omgivningen finns människor som stöttar välbefinnandet och det erbjuds tjänster som formas enligt
individuella behov.
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Lucka 16: What Dementia Teaches Us About Love – en bok om mänsklighet
“The edges of the self are soft, the boundaries of the self are thin and porous...how much are we connected
to each other and how much are we separated?”
(”Jagets kanter är mjuka, jagets gränser är tunna och porösa. Hur mycket är vi förbundna till varandra och
hur mycket åtskilda från varandra?”)
Gerard, Nicci: What Dementia Teaches Us About Love
Personliga erfarenheter leder ofta till funderingar kring sjukdomar i en mer omfattande kontext. Så gick det
även för författaren Nicci Gerard vars pappa insjuknade och senare dog i en demenssjukdom. Boken är
dock inte en traditionell sjukdomsberättelse eller en personlig berättelse ur dotterns synvinkel, utan
snarare en filosofisk reflexion över demenssjukdomar. Boken serverar inga färdiga svar, utan väcker
läsarens tankar om vad det betyder att vara människa, vad jaget är och hur det är bundet till minnet.
Försvinner människan i och med en demenssjukdom? Vilka är vi, om inte oss själva? Boken innehåller
många intervjuer med demenssjuka personer, deras närstående samt yrkesutbildade personer inom
vården. Det finns lika många berättelser som berättare.
Ett möte med en demenssjuk person kan få oss att stanna upp mitt i dagens brådska och avslöja hur vårt
samhälle överbetonar oberoende och prestation. En demenssjuk person ska bemötas med respekt då ett
sprött skal skyddar det sårbara jaget, påminner Nicci Gerard. Av demenssjuka människor kan vi lära oss att
leva i nuet, att uppleva en stund där bemötandet och känslorna får ett större värde än fokusering på
prestationer.
Boken är inte översatt till svenska.
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Lucka 17: Alive Inside – en dokumentärfilm om musikens kraft
”Hälsovårdssystemet anser att människan är en mycket komplex maskin. Vi har läkemedel som justerar
blodtrycket och blodsockret, men vi har inte gjort någonting för att beröra patientens hjärta och själ.”
Rossato-Bennett, Michael: Alive Inside
Alive Inside är en amerikansk dokumentärfilm där vi får följa med hur det av socialarbetaren Dan Cohens
grundade projekt Musik och minnen avancerar. Projektets syfte är enkelt: att skaffa en bärbar musikspelare
och en personlig musiklista till alla långtidsboende. Dokumentären belyser musikens magiska kraft som
väcker oss till att sjunga, dansa och mötas.
Även i det finska projektet Muistaakseni laulan (Jag sjunger för att minnas) har musikens verkan i vården
och rehabiliteringen av demenssjuka personer undersökts. Studien visade att musikcoaching, där man
använde bekant musik som förstärkte interaktionen mellan den demenssjuka personen och en anhörig eller
vårdare, höjde den demenssjuka personens humör och livskvalitet. Att sjunga tillsammans hade även en
positiv inverkan på det språkliga minnet och det mentala välbefinnandet.
Allteftersom demenssjukdomen framskrider försämras även förmågan att uttrycka sig verbalt. Vi behöver
således hitta ett nytt sätt att kommunicera på. Musiken är ett bra sätt för detta. Slumpmässigt vald musik
hjälper inte, var och en av oss har ju våra favoriter som berör oss och väcker vår uppmärksamhet. Det vore
viktigt att vi alla hade en lista på den musik vi bäst tycker om, så att den vid behov kan beaktas i vården av
oss. Om du skulle behöva göra en spellista på ditt liv, vilka musikstycken skulle du välja?
Alive inside – en trailer på dokumentärfilmen (på engelska) kan ses på
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fVkrI1R0XjA
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Lucka 18: Mummin muisti oikkuilee (orig. Kuddelmuddel in Omas Kopf)- en bok om händelser i vardagen
”Det känns som att ett par minnen avdunstar från mitt huvud varje natt”, säger mormor och ler vemodigt.
Tillsammans letar Nils och mormor efter försvunna minnen. De letar igenom mormors dyna och täcke och
tittar även under sängen, men där finns bara karamellpapper och en kvarglömd strumpa. Hur kan något
man inte ser tappas bort?” (fritt översatt)
Baumbach, Martina: Mummin muisti oikuilee (orig. Kuddelmuddel in Omas Kopf)
Den tyska författarens barnbok handlar om vardagen i en familj där mormor har flyttat in då hon inte
längre klarar av att bo själv. Boken beskriver hur vardagens incidenter tillsammans med en demenssjuk
mormor ter sig för ett barn i skolåldern. Till en början tycker Nils att mormors beteende är skojigt: mormor
gömmer sina pengar under madrassen och vinkar till människorna på TV. Senare handlar boken även om
svårare känslor som ett barn kan uppleva: sorg över att inte längre kunna göra saker tillsammans, oro då
mormor en dag är försvunnen och ilska över att mormors minne i den ena stunden fungerar nästan normalt
och i andra stunden nästan inte alls, nästan som om hon gjorde det med avsikt.
Allteftersom en demenssjukdom framskrider kan beteendet förändras på många sätt. Det förändrade
beteendet kan kännas främmande, men ett öppet och accepterande bemötande kan hjälpa alla i den nya
situationen. Barnens fördomsfria och rentav nyfikna attityd kan ibland också hjälpa vuxna att se svåra saker
med nya ögon. Även denna bok lyfter vackert fram hur ett tidigare nära och varmt förhållande bär då
demenssjukdomen framskrider: ”Med den här pojken är det lätt att prata, tänker mormor och ler. Hon har
redan glömt pojkens namn, men trots det är hon just nu den lyckligaste människan i universum.
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Lucka 19: Elizabeth är försvunnen – en detektivroman om svunna minnen från ungdomen
“Hur löser man en gåta när man inte minns ledtrådarna?”
Healey, Emma: Elizabeth är försvunnen
Emma Healeys debutroman är verkligen spännande! Den äldre damen Mauds minne har börjat knaggla,
hon minns inte vad hon skulle köpa i butiken, det egna hemmet känns främmande och hon känner inte igen
sin egen dotter. En tanke finns dock konstant i hennes huvud: Vart har Elizabeth tagit vägen? Boken handlar
ömsom om Mauds ungdom och ömsom om händelser i nutid. Ungdomsminnen dyker upp, men ingen vill
tro på att minnena är sanningsenliga. Hur skulle hon kunna minnas så gamla händelser då hon inte ens
minns var hon just lade ned sin tekopp. Trots det fortsätter Maud ihärdigt sitt letande. Kommer hon att
finna Elizabeth till slut eller är det någon annan som är försvunnen?
Boken berättar på ett finurligt sätt om hur en demenssjukdom påverkar minnet. Vi kan klart och tydligt
minnas tilldragelser som hände decennier tillbaka i tiden om de var betydelsefulla för oss. Samtidigt minns
vi inte allt som hände oss igår. Detta kan verka konstigt, men förklaras logiskt av att minnet har olika sorters
funktioner, något som behandlas närmare i lucka nummer fem. En demenssjuk person pratar gärna om
gamla händelser eftersom de är lättare att komma ihåg och därmed inger en känsla av att minnet
fortfarande fungerar bra. Och i fråga om långtidsminnet är det helt korrekt!
2019 gjordes en engelsk film baserad på boken där Glenda Jackson är strålande i rollen som den äldre
damen Maud. En trailer på filmen på engelska kan ses på YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=d2ejTIsfBeA
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Lucka 20: My Name is Lisa – en kortfilm om demens ur en tonårings synvinkel.
– Mother: Now is your lunchbreak.
– Lisa. Eeeh...You already made me lunch. I had a sandwich 5 minutes ago. I only need one lunch!
(– Mamma: Det är lunchdags.
– Lisa Nä... Du gjorde redan lunch åt mig. Jag åt en smörgås för fem minuter sedan. Jag behöver bara en
lunch! )

Shelton Ben: My Name is Lisa
Kortfilmen handlar om den tonåriga Lisa och hennes mamma som har Alzheimers sjukdom. Filmen är i sig
ingen sammanhängande berättelse, utan handlar om korta vardagliga händelser i vilka mammans symtom
stegvis framkommer då sjukdomen fortskrider. I kortfilmen ser vi hur moderns och dotterns roller stegvis
byts ut. För den tonåriga Lisa är förändringen till en börja förvirrande och med tiden frustrerande, men till
slut sker en anpassning och till och med ett accepterande av den svåra situationen. Filmen lyfter också fram
hur litteratur möjliggör goda gemensamma stunder även när demenssjukdomen är längre framskriden.
Filmen vann priset för bästa kortfilm på YouTube 2007.
I Finland finns det uppskattningsvis cirka 7 000 personer i arbetsför ålder som har en demenssjukdom. I
dessa familjer finns ofta även tonåriga barn för vilka förälderns sjukdom kan vara en förvirrande och svår
upplevelse. Det är viktigt att lyssna på barnen och genuint bemöta barnens oro, även om det inte finns svar
på alla frågor. Familjerna kan ofta ha behov av att få hjälp utifrån. Tonåringar kan finna stöd i
Minnesförbundets Facebook-grupp Kun Isä unohti.
Kortfilmen på engelska kan ses på YouTube https://youtu.be/ZiRHyzjb5SI
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Lucka 21: Sommarboken – en bok om att avstå och om livets lycka
”Vänta lite! sa farmorn, hon var mycket upprörd, jag har inte pratat färdigt! Jag vet att jag är med. Jag har
fått vara med förskräckligt länge och sett och levt av alla krafter och det har varit otroligt, jag säger dig:
otroligt, men nu är det som om alltihop bara gled undan för mig och jag minns inte och bryr mig inte om
och ändå är det just nu jag skulle behöva det. Vad är det du inte minns? frågade Sophia bekymrat. Hur det
var att sova i tält! ropade hennes farmor.”
Jansson, Tove: Sommarboken
Sommarboken handlar om en gammal kvinnas och en liten flickas sista gemensamma sommar på en ö.
Deras vardag och dialog sätter ord på livets flyktighet och svårigheten i att avstå. Den gamla kvinnan minns
inte längre sin ungdom, livet verkar glida undan och minnet sviker och blir bräckligt. Förebilder för
personerna i boken är Tove Janssons brorsdotter Sophia och författarinnans egen mor Ham.
En demenssjuk persons sårbarhet och en förlorad kognitiv förmåga är svåra att bemöta, i synnerhet i ett
samhälle där känslan av social delaktighet är svag. I Sommarboken beskrivs ön som en trygg plats, en
gemenskap där alla har sin egen plats. Farmodern respekteras. Hon vet och kan mycket som är nödvändigt
för att man ska kunna leva på en ö. Farmodern erbjuder dessutom just det som den lilla flickan längtar
efter, tid för gemensamma lekar och oändliga frågor.
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Lucka 22: Tills jag glömmer – en kortfilm om demens i ett parförhållande
”Det som komma skall, kan du inget åt. ...Naturligtvis är det även skrämmande, men... Livet är så
förutsägbart att det inte lönar sig att grubbla. Låt oss njuta av stunden. Vad som händer i morgon vet vi
inte.” (fritt översatt)
Lantela, Meri: Kunnes minä unohdan
Kortfilmen handlar om Matti, som har Alzheimer, och hans sambo Anja. Åskådaren får se glimtar av deras
vardag i vilken de lever i nuet, minns det förgångna och funderar över framtiden. Matti och Anja träffade
varandra då de redan var äldre och Matti redan hade förluster och sorger bakom sig. När han 2018 fick
diagnosen demenssjukdom grubblande han över ifall han nu också skulle förlora Anja, men Anja tyckte
”inte är det en så stor sak i den här situationen” och sällskapandet ledde så småningom till att de flyttade
ihop. Tillsammans har de sedan byggt upp ett gemensamt liv där händelserna i huvudsak består av vanliga
vardagssysslor, men som båda tycks uppskatta, då de är medvetna om hur oförutsägbart livet är.
Parförhållanden förändras under livets gång. De kan ta slut och ersättas av nya. Eller så förändras ett
långvarigt förhållande på ett eller annat sätt. En demenssjukdom medför ofta förändringar i ett
parförhållande; roller och arbetsfördelningen förändras, gamla rutiner ersätts med nya och
kommunikationen kan förändras på många sätt. Framtiden kan oroa och rentav te sig skrämmande. Det kan
ha förekommit svåra upplevelser i bekantskapskretsen. Varje parförhållande är dock unikt och varje
demenssjukdom ter sig olika.
Anhörigvårdscoachning erbjuder stöd för par som berörs av en demenssjukdom. Verksamheten baserar sig
på omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Rehabiliteringen som sker i grupp har visat sig förbättra
demenssjuka personers kognition och förbättra partners livskvalitet.
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Lucka 23: Emilio och glömskan – en seriebok om vardagen på ett äldreboende
”Som sagt, här på hemmet finns det inget att göra. Klockan nio är det frukost. Klockan ett är det lunch och
klockan sju middag. Utdelning av mediciner och måltiderna är det enda viktiga här. Det är uppochnedvända
världen. Tiden mellan måltiderna är förspilld tid. Antingen sover man eller också vegeterar men framför
teven i väntan på nästa mål mat.”
Roca, Paco: Emilio och glömskan
Emilio och glömskan är den valencianska Paco Rocas seriebok där vi får följa den 72-åriga Emilios flytt till
ett äldreboende. Emilios barn ordnar en plats på långtidsvården åt sin pappa eftersom han inte längre
klarar sig själv hemma på grund av sin demenssjukdom. Emilios rumskamrat är en verklig cyniker som friskt
skämtar om åldringar som en börda för samhället.
Hos läsaren väcks en stark tanke om att serien inte bara är en dråplig berättelse utan främst vill behandla
missförhållanden. Förhoppningsvis förekommer det inte någonstans att diagnosen inte berättas för själva
patienten. Var finns patientens självbestämmanderätt? Var finns respekten och omtanken? I boken vimlar
det av ord såsom åderförkalkad och senil, ord som man hoppas att inte längre används någonstans. Ordval
påverkar människors handlingar och förväntningar. Människan blir inte genast dement på grund av
diagnosen demenssjukdom. Boken beskriver även knivskarpt rädslan att mista sin självständighet och
värdighet. Serien väcker tankar om hur starkt oberoende värdesätts och hur vi förhåller oss till behovet av
hjälp i vårt samhälle.
Ingen av oss vet vad morgondagen för med sig. Har du någon gång tänkt på hurudan vård och omsorg du
själv skulle önska dig? Det lönar sig att diskutera saken med dina närmaste eller en yrkesperson och skriva
ett vårdtestamente.
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Lucka 24: Muistisairaan maailma – en bok där demenssjuka personernas själva kommer till tals
”Alzheimer är ett rätt skrämmande ord. Alla har en viss vetskap om att denna obestämda, obotliga sjukdom
ändrar personligheten. Jag ser ingen orsak till att skämmas över en demenssjukdom. Kring
demenssjukdomar råder dunkel och mystik. Det beror sannolikt på att väldigt få demenssjuka personer
själva kan berätta om hur det känns att ha en demenssjukdom. Just den tystnaden definierar saken.” (fritt
översatt)
Seppänen, Liisa: Muistisairaan maailma
Huvudrollen i boken Muistisairaan maailma innehas av demenssjuka personer i olika åldrar och i olika faser
av sjukdomen samt deras anhöriga. De berättar öppet och modigt om sina tankar om demens och hur man
bäst klarar sig med sjukdomen. Det är inte fråga om en traditionell faktabok utan, för att citera författaren,
snarare en reseskildring där resan sakta går mot det okända.
Boken beskriver på ett bra sätt hur demenssjukdomar och dess symtom är individuella. Vissa är mycket
medvetna om sina symtom, medan andra inte är det. Det kan vara förbryllande och smärtsamt för en
demenssjuk person när hen själv lägger märke till sina symtom. Avsaknad av sjukdomsinsikt kan i sin tur
vara förvirrande för de närmaste och kan leda till motstridigheter. Symtomen och sjukdomsinsikten
förändras med tiden. Det sägs att en demenssjukdom är hela familjen sjukdom. Vissa upplever att
sjukdomen är nådigare för den insjuknade än för de närmaste, men även detta varierar från fall till fall. Det
viktigaste är att det finns information och stöd för både dem som insjuknat och deras närmaste.

