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Detta händer i
lokalföreningarna

GÖTEBORG
Torsdagen den 22 mars 2012 stod  
Alzheimerföreningen Göteborg för en  
vernissage med Malcolm Hermansson  
68 år gammal. 
malcolm har fotograferat och målat tavlor efter att han fick sin diagnos 
Alzheimerssjukdom. malcolm kommer varje dag till Bronsträffens dag - 
vård i Västra göteborg, där ett rum står till förfogande för hans måleri. 
Ca 40 personer kom på vernissagen och försäljning av tavlorna blev en 
succé. Föreningen bjöd på cider och tilltugg. nästan alla tavlor gick åt  
och beställning har kommit in av ett flertal personer. 

Efter samtal med ordförande i Alzheimerföreningen Göteborg när 
planeringen gjordes för vernissagen bad malcolm att vinsten på 
försäljningen för tavlorna ska gå till forskning för Alzheimerssjukdom. 
”hans sjukdom”

ÖREBRO LäN
Alzheimerföreningen fortsätter med caféverksamhet i Anhörigcentrums 
lokaler, tulegatan 8, Örebro.
Vårens sista café blir den 9 maj, samma tid och plats, med sång och 
musikunderhållning.

tisdagen den 29 maj, är det föreläsningskväll i  Brolyckans matsal , 
då handlar det om familjejuridik med juristen Anders Borehed och  
Ann-Kristine Svantes-Odell, överförmyndarenheten.
Alzheimerföreningen medverkar också vid en föreläsning i hallsberg, 
Åsens dagcentral, kl.17.30-19.00.
Vi kommer även att finnas med vid en föreläsning i Askersund den  
19 april. Alla hälsas välkomna till våra träffar.

Ny informationssajt kring  
omsorg och boende för äldre

Seniorval.se är en nystartad sajt som på ett 
enkelt och pedagogiskt sätt hjälper äldre och 
närstående hitta och utvärdera olika alternativ 
kring omsorg och boende i hela Sverige.

de flesta som insjuknar i en demenssjukdom är äldre. en central fråga för personer som drabbas 
och deras närstående är ofta: Vilken hjälp och stöd kan vi få i vardagen? Biståndshandläggning, 
hemtjänst, dagverksamhet, anhörigstöd och att kanske en dag välja ett annat boende är något 
helt nytt för de allra flesta. För att hitta en lösning att känna sig tillfreds och trygg med krävs 
information om hur allt fungerar.

Initiativtagare till webbsidan är Fanny Sipos och Pernilla  
Kristoffersson. Idén fick de när de sökte information för närståen-
des räkning och blev frustrerade att det inte fanns någon samlad  
information. Visst ger kommunerna information om vilken omsorg  
de erbjuder, men den är av varierande kvalitet och det har saknats 
en oberoende plattform som utgår från de äldres och närståendes 
perspektiv. Vidare är omsorg och boende för äldre idag bredare  
än kommunal äldreomsorg med hushållsnära tjänster samt senior- 
och trygghetsboende.    
Inom alla andra områden finns det bra sök- och informations-
tjänster på Internet. Det spelar ingen roll om vi har frågor kring 
barnuppfostran, ska köpa en resa, välja en utbildning eller köpa ett 
nytt kylskåp. Men kring omsorg och boende för seniorer fanns ing-
enting. Det tyckte vi var anmärkningsvärt eftersom det är något 
som de flesta seniorer någon gång funderar på, säger Fanny Sipos. 
Vissa behöver på grund av sjukdom eller åldrande stöd, medan 

andra vill anpassa sin situation för att få en bekväm och stimule-
rande tillvaro. Oavsett situation är det val som påverkar hela var-
dagen. För att välja behövs information och inspiration och det vill 
vi att Seniorval.se ska bidra med, fortsätter hon. 
Den utveckling vi ser inom kommunal äldreomsorg med ökad val-
frihet att välja t.ex. hemtjänstleverantör eller äldreboende ger också 
större behov av information än tidigare. Vi hoppas att Seniorval.se 
ska underlätta dessa val, säger Pernilla Kristoffersson. 
Seniorval.se lanserades i februari 2012. Arbetet med att utveckla  
Seniorval.se har tagit cirka ett och ett halvt år. Initiativtagarna har  
pratat med politiker, branschorganisationer, kommuner, företag,  
pensionärsorganisationer, patientorganisationer, myndigheter, yrkes- 
verksamma samt äldre och andra närstående för att landa i en  
användbar och efterfrågad tjänst.

Nationell söktjänst för omsorgstjänster  
och boende 
På Seniorval.se kan besökare söka efter äldreboenden och hem-
tjänstleverantörer i hela Sverige. De kan även söka efter senior- och 
trygghetsboenden samt hushållsnära tjänsteföretag. Söktjänsten är 
den första i Sverige som täcker in alla dessa kategorier av omsorg 

och boende för äldre. Tanken är att man som individ vill få infor-
mation om alla alternativ för att kunna välja det som möter ens 
behov och önskemål. 
Söktjänsten är uppbyggd så att du inom varje kategori enkelt ska 
kunna hitta de verksamheter som passar dig. Du kan exempelvis 
söka efter hemtjänstleverantörer eller boenden som har specialkom-
petens kring Alzheimer, som kan erbjuda sina tjänster på ett annat 
språk än svenska eller varför inte boenden där du kan flytta med 
som partner.
Vi kartlägger kontinuerligt verksamheter och redan idag finns flera 
tusen boenden och tjänsteleverantörer listade i söktjänsten. Nu job-
bar vi för att dessa ska lägga in mer information om sin verksamhet. 
Det är en förutsättning för att besökarna ska kunna hitta verksam-
heter som matchar deras önskemål, säger Pernilla Kristoffersson. 
 

Tips, guider och inspiration
Att välja omsorg och boende handlar inte bara om att söka efter 
vilka alternativ man kan välja mellan. Lika viktigt är att förstå om-
rådet, få tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer och hur 
man utvärderar olika alternativ. Därför erbjuder Seniorval.se även 
informationssidor, reportage, tips och guider, berättar initiativ-
tagarna. Exempelvis finns där tips inför mötet med biståndshand-
läggare, information om dina möjligheter att välja äldreboende, 
beskrivning av hur du kan bedöma kvalitet på olika verksamheter, 
en guide kring smarta produkter och en checklista med frågor att 
ställa till ett hemtjänstföretag?  
Att inspireras och ta del av andras erfarenheter är också viktigt, inte 
minst när det gäller ett val som har så stor inverkan på ens var-
dag, säger Fanny Sipos. Seniorval.se har därför en inspirationsdel. 
Där finns reportage i text och film som lyfter fram goda exempel 
och andras erfarenheter. Dessutom försöker vi skapa Sveriges första 
diskussionsforum där seniorer och närstående utbyter erfarenheter, 
säger Pernilla Kristoffersson.  

Ambitionen med Seniorval.se är i 
grund och botten att hjälpa äldre 
och deras närstående att hitta 
en omsorg och boende som de 
trivs med.
du kan besöka Seniorval.se på 
www.seniorval.se. du hittar även 
en länk till webbplatsen från 
Alzheimerföreningens hemsida.

initiativtagare till webbsidan, Fanny Sipos och Pernilla Kristoffersson.

Malcolm och Bibi Hermansson.




