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Ringvägen

På Ringvägen står Blomsterfonden för Luciafirandet. Då är det
fullt av folk i salongen och Luciatåg kommer från ett närbeläget fri-
tidshem. Det serveras kaffe, pepparkakor och allehanda bakverk,
och barnen sjunger och spelar små teaterstycken. 

– Vid lottdragningen kan man vinna choklad eller till och med
en flaska vin om man har tur, berättar Colette Ahlberg, värdinna på
Ringvägen. Behöver man stor plats för det egna julfirandet kan
man som hyresgäst hyra salongen med kök och allt. 

Hyresgästernas Intresseförening står för julfirandet:
– Vi brukar kalla det ”Försmak av julen”, berättar Sven Norén

som är ordförande i Ringvägens Intresseförening. I år ges denna
försmak den 18 december och det brukar vara mycket populärt. Vi
träffas och äter och har trevligt. Varje år bjuds det också på under-
hållning, sång och musik eller någon som besöker oss och berättar
något intressant.  I år blir det nog många nya ansikten, tror Sven:

– Vi har fått många nya hyresgäster och det är ju ett jättebra sätt
att lära känna sina grannar! Vi sätter upp anslag i alla hus.

Svalnäs

På Svalnäs startar julen den 6 december med adventskaffe som

hyresgästerna arrangerar. Vid Lucia kommer ett Luciatåg, med ele-
ver från musikskolan Lilla Akademin, att gå runt på anläggningen
och avsluta i Stora salongen där det bjuds på ännu mer musik och
sång. - Sen bjuder vi på julglögg, pepparkaka och lussebullar,
berättar Marlen Wedin, värdinna på Svalnäs. 

Röda Bergen

Även på Röda Bergen firar man med Luciatåg, som Blomster-
fonden arrangerar. Hyresgästerna själva ordnar en mycket upp-
skattad pub-afton den 5:e december.

- Då dricker vi vin, äter lite tilltugg och har trevligt, berättar
Ingrid Larsson, ordförande för intresseföreningen på Röda Bergen.
Sen brukar vi ha en större fest efter jul. På nyår ses vi uppe på altan
och önskar varandra gott nytt år. 

Liseberg

Julprogrammet för Lisebergs hyresgäster är inte helt bestämt när
denna artikel skrivs, men sång och musik blir det. 

På sjukhemmet dricks det adventskaffe varje fredag i julmåna-
den. Med tända ljus, sång, musik och gott kaffe kommer man i jul-
stämning. 

– På Lucia har vi ett eget Luciatåg med cirka 20 personer från
personalen, berättar Eva-Lena Sjölund-Birgne, aktivitetsledare på
Lisberg. Tåget går runt på sjukhemmet och sen samlas alla de som
vill i samlingssalen för lussekaffe, glögg, pepparkakor och mer
sång och musik.

– Den 23 december är det julkonsert i samlingssalen. Ibland
kommer anhöriga med och de är naturligtvis också välkomna. 

Gabriella Signäs

JU LÄNGRE IN I  VINTERN VI  KOMMER, DESTO

NÄRMARE JUL BEFINNER VI  OSS. Julen är en tradition
som ofta betyder förväntan och glädje för de allra yngsta,
men ibland sorg och ensamhet för de allra äldsta. Därför
arrangeras det aktiviteter som aldrig förr i Blomsterfondens
anläggningar.
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Ledare:

Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  

i samband med
Blomstergårdar.

ADRESSÄNDRING.
Om du flyttar: 

Kom ihåg att meddela 
oss din nya adress. 
Ring 08-555 94 500 
eller skicka e-post 

info@blomsterfonden.se 

R E D A K T I O N
Blomsterfondens tidning för 
medlemmar och hyresgäster på
Blomsterfonden och alla andra
som är intresserade av Blomster-
fondens idé och verksamhet.

Adress:
Blomsterfonden
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-555 94 500
Fax: 08-555 94 550
e-post: moniqua.lovegard@
blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se
För gåvor:
pg: 902530-5  bg: 902-5305

Ansvarig utgivare:
VD Ulf Thörnevik
Tel: 08-555 94 510
ulf.thornevik@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

Alla reportage och artiklar i Blomstergårdar
är skrivna av Lovisa Sandberg om inte annat
anges.

Debattsugen? 
Synpunkter?
Vi som gör Blomstergårdar välkom-
nar synpunkter, debattinlägg och
andra reaktioner från våra läsare. Vi
vill gärna att tidningen blir ett forum
för dialog. Kommentera ledare eller
någon artikel. Är det någon artikel du
saknar? Vi tar gärna emot tips och
uppslag. Välkommen att höra av dig
till info@blomsterfonden.se! Alla
publicerade bidrag belönas med en
blomstercheck.

Jo, jag tycker 
absolut att…

För mig betyder julen medmänsklig kärlek. Kärlek
och familjetillvaro. Ibland kan det vara stressigt-
julklappar ska handlas och julmaten ska lagas, allt-
medan mina barn far runt fyllda av förväntan. Sen
ska vi äta, titta på Kalle Anka och slutligen delas
klapparna ut. Det är stunden på kvällen, som är höj-
den på min dag. Då vi har tid att umgås och skratta. 

Men jag är lyckligt lottad, det är jag medveten
om. Inte alla har familj och vänner kvar. För många
äldre innebär julen ensamhet och ångest. Ögon som
förut tindrat har slocknat. Sällskap, vänner och gemensamma
skratt har tystnat. Orken, som alltid annars funnits, den finns inte
längre. Då kan det hända att julen blir sorgsam och tyst. 

Det är därför Blomsterfonden har en stor och viktig uppgift i
juletid. Våra äldre ska få behålla sina traditioner och känna social
samvaro. I Blomsterfonden ska det alltid finnas en trygg famn att
vända sig till, om man behöver.

Inför 2009 vilar ett extra stort ansvar på våra axlar. Då blir det

dags att starta upp de konkreta aktiviteter runt
anhörigstöd som vi under året samlat in pengar till. 

Att vara anhörigvårdare är ju i sig ett av de
mest krävande jobb man kan ha. Det finns inga fasta
arbetstider, inga arbetskamrater, inga raster och
ingen möjlighet till att gå hem på kvällen. Den du
vårdar är ofta någon du delat ett helt liv med, en
människa du inte längre känner igen. Och som inte
känner igen dig. En anhörigvårdare behöver få prata
med andra i liknande situationer, eller bara komma

hemifrån.
Intäkterna från årets julkampanj kommer att användas till anhö-

rigstöd och till vår sociala verksamhet. För att stötta och hjälpa de
äldre som inte längre orkar. 

Jag vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ulf Thörnevik
VD 

Nu står julen runt knuten
och väntar i all sin prakt.

KANELEN BÖRJAR SNART DOFTA
FRÅN R ISGRYNSGRÖTEN, gra-
nen väntar på att fällas och Lucia har
precis börjat öva sina sånger.

ULF THÖRNEVIK

VD för Blomsterfonden.

JAG TÄNKER OFTA PÅ MIN MORFAR, när
det talas om äldre tiders åldringsvård. Han föd-
des 1876, i en tid då Sverige sakta höll på att
krypa ur det i flera avseenden mörka 1800-talet.
Han var redan 55 år då jag föddes. En hel del
hade hänt i samhället under hans tid.
Fattigsverige var sakta på väg att bli en välfärds-
stat. 

Han hade fått uppleva det första världskriget
och lyssnat till en försäkran från en optimistisk
röst som lovade ”fred i vår tid; aldrig mera krig”.
Men det skulle inte dröja länge innan det var
dags igen, det kriget fick även jag uppleva och
många med mig. Människan är en stridbar varel-
se. 

Jag minns min morfar som en stark person,
medveten om vad som hände runt om i världen.
En värld som dock var
betydligt snävare än den
vi upplever i dag. Ända
sedan koltåldern fick jag
följa med honom i hans
båt, en nästan urgammal
träbåt med sprisegel,
motorer var honom främ-
mande, han som inte ens
lärt sig cykla. Hade man
starka armar kunde man
ro eller segla nästan lika
bra. Hans generation tog
sig fram med segel inte
med motor. Han kom från
en gammal skärgårdssläkt som levt i ett litet sam-
hälle i symbios med naturen i flera generationer.
Mormor fanns alltid till hands vid hans sida och
hennes lott var att ta hand om huset och familjen
och de sex barnen, som nu var utflugna. Hon kla-
rade den uppgiften fortfarande och fick dessu-
tom tid över till att både sticka, virka och väva.
När hon var tillfälligt borta blev det kaos på mat-
fronten hos morfar.  

”Ta dej en smörgås, mormor kommer ju snart
hem och då får vi middag”, blev svaret till ett
hungrigt barnbarn. ”Föresten kan vi grilla ett par
fläskskivor på glöden i köksspisen det gjorde vi
när jag var ung.”

Kvinnas plats var i hemmet, åtminstone på
”landet”, och där fungerade hon som den sam-
manhållande länken.

Åren gick, jag blev nitton vårar och morfar var,
trots sin ålder, ännu i fin form och älskade att ge
sig ut på sjön. Nu hade han och min far skaffat en
båt med motor. Den här dagen skulle morfar och
jag dra våra nät och hummertinor som fått stå ute
alldeles för länge på grund av en ovanligt svår
storm. Jag skötte det maskinella och morfar sköt-
te navigationen. Havet var fortfarande i uppror
efter ovädret och nu råkade vi ut för havets
vrede. Det höll på att gå snett, men till slut lyck-
ades vi bärga alla redskap och fångsten blev rik-
lig. Detta minnesvärda fiskafänge blev vårt sista
tillsammans. Strax därefter väntade nya utma-
ningar för mig och jag lämnade det lilla samhäl-
let för gott och vandrade vidare på min väg
genom livet.

Tio år senare var jag hemma på semester, nu
med familj och ett säkert jobb med goda möjlig-
heter för framtiden. En kollega hälsade på med
sin fina båt. Vi låg i hamnen och hade stuvat
ombord alla familjemedlemmarna och skulle just
lägga ut. Morfar kom gående, nu behövde han
käpp för benen bar inte som förr. Han vinkade

från bron som låg strax intill hamnen att han ville
följa med. Min vän tyckte inte att det var klokt att
ta med en åldring i båten, så vi låtsades som vi
inte sett honom och for iväg.

Där stod han, min kamrat, lämnad i sticket,
säkert grymt besviken. Jag kan se honom än idag
framför mig, den bilden glömmer jag inte, den
har etsat sig fast i minnet. Jag skulle vilja radera
ut den om jag bara kunde.

Åren gick och sista gången vi sågs låg han på
sitt yttersta, vi kunde knappast föra ett vettigt
samtal. Han hade haft turen att få stanna kvar i
hemmet, där en av hans döttrar tog hand om
honom med både kärlek och omtanke. Något
annat alternativ hade varit förnedrande i det lilla
samhället där de närmaste nästan alltid ställde
upp i en sådan situation. Ålderdomshemmet var

oftast bara en plats för för-
varing och hade ett grund-
murat dåligt rykte.

”Du bör inte sitta för
länge hos honom, tänk på
att morfar är trött efter ett
långt strävsamt liv.” Han
hade nyss fyllt nittio år. Jag
hade som vanligt ont om
tid men satt kvar så länge
jag kunde. Innan jag gick
böjde jag mig fram och
lade min kind till hans och
kände hans orakade hud
mot min. Han viskade näs-

tan ohörbart. ”Jag tror inte vi kan ses mer.” Bara
timmar därefter gick han bort.

På ålderns höst när man själv kommit upp i
åren tänker jag tillbaka på alla dessa ögonblick i
livet då man inte ”haft tid” med de sina eller sina
vänner. Det finns säkert minnen som helst borde
raderas bort.

I dag är omhändertagandet av dem som åld-
rats, det gör vi alla förr eller senare, en angelägen
utmaning för hela samhället, speciellt när man
inte kan klara sig själv och kanske förlorat sin
livskamrat. Men förutsättningarna är ju betydligt
bättre i dag än förr i tiden, då de som inte kunde
hänga med i livets karusell ibland lämnades i
sticket, på ett många gånger omänskligt vis, om
det inte fanns barn eller släkt som ställde upp och
stöttade.  

Alma Hedin och Blomsterfonden är ju ett
exempel på hur goda tankar om de äldres behov
blivit verklighet. Det är ju människorna som vis-
tas här som är föreningens viktigaste tillgång.
Kanske måste vi som bor här ändra vårt beteen-
de, för om verkligheten omkring oss förändras, så
måste vi tänka om. Kanske inte så lätt alltid, men
det går. Ett sätt är att bjuda på sig själv, kanske le
lite oftare, kanske inleda en ny bekantskap, delta
i aktiviteter. Alla kanske inte har förmånen att bli
uppskattade. Vem vet, kanske det händer något
oväntat i ditt liv just i dag och då skall du vara
redo att ta emot med ett öppet sinne. Det är ald-
rig för sent att få nya vänner och skulle kärleken
slår till kan allt hända. 

Glöm all gammal prestige från den tid då du
var ”kung”, bli en av de lycksaliga som får åldras
med grace och bland vänner.

Dessa påståenden är inte unika, det visste
redan de gamla grekerna.

Tycker Sven Olsson, hyresgäst i Blomsterfonden 

OM 
ÖGON 
(ur En gammal 
cylinderhatt 1962)
Men sade jag således detta:
De vackraste ögon jag vet
är barnets ögon som ser en stor
och jublande hemlighet
det minsta alldagliga ting:
en stjärna, ett blad, ett bi
och en solstråles lek i en vattenpuss
- som man inte får plaska i!

Men sade jag således detta
då tänkte jag inte på de
gamla och stillsamma ögon
som dävnats i årens ve.
Ty då - när de snuddas av glädje
och skimra en stund och le,
då märkte jag nog att det finns
inga vackrare ögon att se.

Nils Ferlin

Det är
aldrig för

sent.

Marianne arbetade under åren 1988 – 1993
som sjukhemsföreståndare (idag kallat
verksamhetschef) för Svalnäs Gästhem.
Uppdraget innebar, då som nu, helhets-
ansvar för anläggningen och som den goda
organisatör Marianne var, så skapade hon
en väl fungerande verksamhet med stor
godhet och värme för såväl de boende som
sina medarbetare – helt i Alma Hedins
anda. Medarbetarna minns Mariannes
bekräftelse, med en varm hand på axeln
och alltid ett vänligt ord ”Tack för att Du
finns”. Efter sin pensionering och fram till
och med 1995 vikarierade Marianne vid
flera tillfällen som sjuksköterska på
Svalnäs. 

Marianne var inte endast medarbetare
utan också hyresgäst i Blomsterfonden.
Först bodde hon på Rödabergsgatan och
senare fick hon möjlighet att flytta till ”sitt”
Svalnäs. När hon så småningom drabbades

TILL MINNE AV

Marianne Ruuth-Svensson 
MARIANNE RUUTH-SVENSSON
– en mycket uppskattad tidigare
medarbetare i Föreningen Blomster-
fonden - har avlidit.

av såväl demenssjukdom som hjärt-
problem bodde hon under sina sista
levnadsår på sjukhemmet. Marianne var
vid sin bortgång 80 år.
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På alla adresser finns gemensamma utrymmen att vistas i. På bilden visas salongen på
Körsbärsvägen, som man kan låna och anordna aktiviteter i.

Innergården på Röda Bergen är mycket uppskattad av hyresgästerna, speciellt sommartid då
kaffestunden kan intas utomhus.

ATT BO I BLOMSTER
FONDENINOM BLOMSTERFONDEN ERBJUDER VI  MÅNGA OLIKA

BOENDEFORMER T ILL  VÅRA ÄLDRE: hyresrätt, sjukhem,
gruppboende, privat gästhem (Svalnäs) och serviceboende
(Svalnäs). Det är inte alltid så lätt att veta vad de olika boende-
formerna innebär. 

Att bo i hyresrätt

När du blir medlem i Blomsterfonden, har
du samtidigt möjlighet att ställa dig i
Blomsterfondens bostadskö. 

I Blomsterfondens fastigheter flyttar du
tidigast in som hyresgäst när du fyllt 60 år,
såtillvida kötiden tillåter. Man kan bli
medlem och ställa sig i kön oavsett ålder. 

Det är enbart kötiden som är avgörande
för när du blir erbjuden en lägenhet. När
det är din tur kontaktar vi dig via brev. Det
går bra att under kötidens gång, byta vil-
ken bostadsadress eller lägenhetsstorlek
som du vill stå i kö till. Kötiden räknas all-
tid från ditt ursprungliga ködatum. Skulle
du bli erbjuden en lägenhet och av någon
anledning inte ha möjlighet att flytta in, så
kan du tacka nej. Då står du ändå kvar i
kön.

Blomsterfondens hyresrätter är ett eget
boende där du förväntas klara dig själv.
Om du skulle bli tillfälligt sjuk (i exempel-
vis influensa) kan du få hjälp med olika
punktinsatser (hjälp med matlåda, ären-
den till Apoteket, hjälp med att gå och
handla). Skulle du sedan behöva mer

Fakta om

hjälp, så driver Blomsterfonden hemtjänst i
egen regi. Beslutet om att få hemtjänst tas
dock alltid av kommunens biståndshand-
läggare. Du kan även köpa hemtjänst som
tilläggstjänst från Blomsterfonden, som du
betalar privat.

På varje bostadsadress finns en värdinna
tillhands för att hålla kontakt med hyres-
gästerna. Värdinnan anordnar sociala akti-
viteter som du har möjlighet att ta del av
som hyresgäst hos Blomsterfonden. På
varje anläggning finns även en intresseför-
ening som består av hyresgästerna själva.
De anordnar också många sociala aktivite-
ter.

Värdinnan hjälper till om det visar sig
att du inte längre klarar dig själv och är i
behov av en plats på ett särskilt boende.
Värdinnan kan fungera som en länk mellan
dig och biståndshandläggaren, förutsatt att
du gett ditt medgivande. Beslutet om att få
en plats på ett särskilt boende tas dock all-
tid av biståndshandläggaren. 

Till hyresgästernas förfogande finns
även en kurator, som hjälper till vid juridis-
ka spörsmål. Det är till kuratorn du vänder

dig till om du exempelvis behöver hjälp
med att skriva testamente eller behöver
ansöka om medel ur de fonder som
Blomsterfonden förvaltar. Kuratorn kan
också hjälpa till med att ansöka om god
man.

På varje anläggning finns tillgång till en
bovärd som har hand om de fastighetsrela-
terade arbeten som uppstår i och runt fas-
tigheterna. Det är till bovärden du gör
felanmälningar som rör din lägenhet.

Idag har du möjlighet att ta med dig ditt
husdjur till din lägenhet i Blomsterfonden,
så länge som du följer de särskilda regler
som varje anläggning har. På grund av
allergirisken, är husdjur inte tillåtna i
gemensamma utrymmen som tvättstuga
och salonger.

Kötiderna till Blomsterfondens lägenhe-
ter är för närvarande 15-18 år, beroende på
vilken anläggning du står i kö till. 

Att bo i Blomsterfondens sjukhem 
och gruppboenden

Blomsterfonden har tre äldreboenden,
med sjukhem och gruppboendeplatser.
Svalnäs äldreboende och Lisebergs äldre-
boende drivs i egen regi, medan äldrebo-
endet på Tallgården (i Danderyd) drivs på
entreprenad åt Danderyds kommun. För
att bo på våra äldreboenden behövs ett
biståndsbeslut som du får av kommunens
biståndshandläggare

I Danderyd tillämpar kommunen så kal-
lat kundval. Det innebär att du och dina
anhöriga ska ha möjlighet att själva välja
vilket äldreboende du önskar bo på (inom
kommunen). Motsvarande tillämpar
Stockholms stad, som genom valfrihets-
systemets införande i år, kan erbjuda lik-
nande möjligheter för boende inom staden. 

Lisebergs äldreboende är beläget i Älvs-
jö. Här finns 72 lägenheter, varav 10 sjuk-
hemsplatser och 62 platser för personer
med demenssjukdom.

Svalnäs äldreboende ligger i Djursholm,
Danderyd. Här finns 19 sjukhemsplatser
fördelat på avdelningarna Solrosen och
Tornsvalan. Nyligen invigdes även
Sennebyhemmet, ett litet gruppboende
med åtta platser för personer med demens-
sjukdom.

Vi har fem olika anläggningar med
hyresrätter, som alla är belägna inom
Stor-Stockholm:

Liseberg, Älvsjö (272 lägenheter) 

Ringvägen (389 lägenheter)

Röda Bergen (105 lägenheter)

Körsbärsvägen (75 lägenheter)

Svalnäs, Djursholm (140 lägenheter).

Har du frågor…
Om Blomsterfondens bostadskö, 
ring 08-555 94 500 (växel)

Om de privata gästhemsplatserna eller
om serviceboendet på Svalnäs, 
kontakta Kerstin Lundin 08-555 94 560.

Hyresnivåer 2008 i Blomsterfondens hyresrätter

Liseberg Svalnäs Röda Bergen Ringvägen Körsbärsvägen

1:a           3034 – - 2234 – 2792 – 4074 –
3313 kr - 3869 kr 6786 kr 4262 kr

2:a           4359 – 4591 – 2967 – 3752 – 4701 –
9029 kr 6092 kr 6249 kr 5857 kr 5214 kr

3:a           7513 – 5529 – 5458 – 4780 – -
10200 kr 7011 kr 6813 kr 9733 kr -

- = Finns inte på anläggningen.

Tallgården ligger i Enebyberg, Dande-
ryd. Här finns 87 platser, fördelat på 65
sjukhemsplatser och 22 platser för perso-
ner med demenssjukdom.

På våra äldreboenden är omvårdnads-
personal i tjänst dygnet runt och kan nås
via våra larmsystem. Även sjuksköterskor
finns att tillgå hela dygnet. Arbetsterapeut
och sjukgymnast finns på vardagar på dag-
tid. Alla måltider ingår i boendet. 

Att bo på Gästhemmet

Svalnäs äldreboende är indelat i två olika
boendeformer: Sjukhem och Gästhem. På
Svalnäs Gästhem är lägenheterna utforma-
de för eget boende, men med möjlighet att
öka omvårdnadsinsatser efter behov.

Platserna på Gästhemmet köper du pri-
vat och kostnaden baseras på hyra och
vårdnivå. Det finns sex olika vårdnivåer
där nivå ett motsvarar få omvårdnadsin-
satser och nivå sex motsvarar sjukhemsin-
satser. Gemensamt är att det i samtliga
vårdnivåer, utöver hyran, ingår tillsyn,
städning, bäddning, fönstertvätt och inte
minst samtliga måltider. Frukost intar du i

din lägenhet, medan lunch och middag
serveras i restaurangen. Även på gäst-
hemmet finns omvårdnadspersonal i tjänst
dygnet runt och de kan alltid nås via larm-
systemet. 

Som boende på Gästhemmet flyttar du
in då du fortfarande är kry, men är i behov
av extra stödinsatser. 

Serviceboendet

Det finns 12 hyreslägenheter på Svalnäs, i
Blomsterfondens serviceboende. Denna
boendeform är ett så kallat trygghetsboen-
de där larm och en måltid (per dag) ingår i
ett serviceavtal du tecknar utöver hyran.
Som hyresgäst i serviceboendet når du
omvårdnadspersonal dygnet runt via larm.
Du äter lunch eller middag i Blomster-
fondens restaurang. 
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Året på 
Blomster
fonden

1

2 3

4 5

1. Leon Rodillas och Olle Bernin från
Ringvägen samtalar under basaren.

2. Anne-Marie Ingemarsson, ordförande för
Ringvägens syförening Måndagsträffen, i
diskussion med VD Ulf Thörnevik under
syföreningens 75-årsjubileum.

3. Astrid Liljeblad, Svalnäs, på vårfesten.

4. Nationaldagsfirande på Svalnäs.

5. Nationaldagsfirande på Ringvägen.

DEN 16 SEPTEMBER INVIGDES DET NYA GRUPPBOENDET
PÅ SVALNÄS:  SENNEBYHEMMET. Gruppboendet har åtta 
platser för personer med demensdiagnos. Sennebyhemmet har
kunnat byggas upp med intäkter från försäljning av en stor dona-
tion från en av Svalnäs hyresgäster, Sigrid Bergstedt. Sigrid har
skänkt sitt sommarhus i Senneby, Väddö till Blomsterfonden.

Det är på en direkt uppmaning från Danderyds kommun som
Svalnäs äldreboende valt att starta en avdelning för personer med
demensdiagnos. Blomsterfonden kan på så sätt bredda sitt utbud
av tjänster i Danderyds kommun. Det är ett steg närmare visionen
om den röda tråden i Blomsterfondens boende, där vi kan erbjuda
allt från ordinärt boende till särskilt boende med vård, service och
omsorg under dygnets alla timmar.

Nytt grupp-
boende på
Svalnäs

På Sennebyhemmet kommer arbetsmetoden Blomsterfondens
Carpe Momentum® att tillämpas. Det innebär att man arbetar med
validation, reminiscens, Jag-stödjande förhållningssätt och berö-
ringsmassage. Verksamheten har köpt in nytt porslin till högtider
och helgmåltider, hängt specialanpassad konst på väggarna (bland
annat Lasse Åberg tavlor med reminiscensmotiv) samt att det finns
allehanda andra saker som används för minnesträning.

- Bland annat har vi köpt in en docka från demensbutiken. Den
väger lika mycket som ett barn i motsvarande storlek, berättar
Kerstin Lundin (vård- och omsorgschef). Genom att hålla dockan
”triggas” ofta minnen igång, kanske från när de egna barnen var
små. Det inbjuder till samtal och ger den boende en chans att 
minnas. 

SENNEBYHEMMET

Martha Andersson och Rolf Thoren sitter tillsammans och läser ett gammalt
nummer av tidningen Husmodern.

Vill du hjälpa Blomsterfonden till att 
ge en tryggare framtid åt våra äldre?

Tänk gärna på Blomsterfonden 
i ditt testamente.

pg 90 25 30-5

www.blomsterfonden.se
tel: 08-555 94 500

Att testamentera är att göra
ett aktivt val för framtiden

hem och vård till 
äldre sedan 1921

9
L ITEN RÄTTELSE :

i förra numret skrev vi

att Vera Carlsson höll i

de roliga uppläsningar-

na vid Gull-Inger Reb-

schers avtackning på

Röda Bergen. Detta

stämmer alltså inte;

det var Ebba Carlsson,

hyresgäst på Röda

Bergen, som höll i upp-

läsningarna. 

Vinnarna i förra
numrets utlottning
av Cecilia Hagens
”Kulla-Gulla stretar 
vidare”:

Margareta Öberg

Margit Byman

Monica Nordstedt

Eva Garén

Henrik Hammar

Grattis!
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STATISTIK VISAR ATT EN AV TRE PERSONER
SOM ÄR 65 ÅR ELLER ÄLDRE ramlar, varje år. Fall
kan orsaka skador som benbrott, hjärnskakning, sår
och i värsta fall dödsfall. Drygt hälften av alla fall
leder till frakturer. 

Det drabbar inte mig…

Vid hög ålder ökar fallrisken men fall får inte ses som en del av det
naturliga åldrandet, utan något som är möjligt att förebygga.

Vi underskattar oftast risken för att falla, och tänker att det inte
kommer att drabba oss. Men efter att ha fallit en gång, är det van-
ligt att rädslan tar över. Detta leder ofta till isolering och inaktivi-
tet som i sin tur leder till ökad fallrisk.

Vi har alla ett eget ansvar för att identifiera riskerna och att före-
bygga fall. Här följer en kortfattad information om vad som ökar
fallrisken och några praktiska råd. 

Exempel på vanliga riskfaktorer

• Muskelsvaghet i benen är en riskfaktor. Balans- och gångsvårig-
heter, instabila eller stela leder ökar också risken för att falla. 

• Hjärt- och kärlsjukdom, blodtrycksfall när man reser sig och
rytmrubbningar i hjärtat ökar fallrisken. 

• Olika rörelser, t ex häftiga bakåtvridningar av huvudet kan öka
risken för fall. Detta beror på att dessa rörelser kan orsaka stör-
ningar i hjärnans blodcirkulation. 

• Nedsatt syn kan bero på många orsaker, t ex grå starr eller för-
ändringar i gula fläcken. När man blir äldre minskar förmågan
att ställa om synförmågan mellan ljus och mörker. Alla dessa
förändringar som drabbar synen ökar risken för fall.
Läsglasögon kan påverka avståndsbedömningen om man går
omkring med dem på sig. 

• Otillräckligt näringsintag eller för lång tid mellan måltiderna,
till exempel lång nattfasta, kan ge risk för yrsel och därmed öka
risken för fall. Även vätskebrist kan leda till yrsel och ostadig-
het. 

• Att använda flera läkemedel samtidigt ökar risken för att falla.
Vissa läkemedel, till exempel lugnande mediciner och sömn-

I Australien genomförde man en utredning om insatser för att
minska oron och rädslan för att falla. Försöksgruppen fick höft-
skyddsbyxor att använda dagtid då de var uppe och på natten om
de behövde gå på toaletten mer än en gång. Dessa byxor skyddar
mot höftfrakturer vid fall. Användandet av höftskyddsbyxor samt
rådgivningen gav resultat. Rädslan för fall minskade.

HÖFTSKYDDSBYXOR används över hela
världen och rekommenderas i Sverige av
Socialstyrelsen att användas av personer med
stor fallbenägenhet. De nya modellerna som finns
på marknaden är relativt lätta att ta av och på, är
följsamma och kan användas av många aktiva
seniorgrupper eller som tillfälligt skydd under
rehabilitering efter operation. Det är viktigt att

Efter höftfrakturen blev jag gammal
Att ha en plan i för-
väg om man skulle
falla kan kännas

tryggt, då vet man hur man ska handla. Man kan exempelvis
arrangera en daglig kontakt med en granne eller be en familje-
medlem eller en vän att ringa varje dag. Tänk på vad du ska göra
om du faller utomhus eller på natten. Öva att komma upp från
golvet när någon familjemedlem eller vän är närvarande. Om du
inte lyckas komma upp på egen hand när du övar, kontakta vård-
centralen eller hemtjänsten så att en sjukgymnast kan komma och
lära dig hur du ska göra. Att kunna ta sig upp från golv efter ett
fall är också ett sätt att stärka ett sviktande själförtroende. 

Att ta sig upp från golv

1. Titta om det finns någon stol, fåtölj eller soffa i närheten. 
2. Rulla över på mage och försök komma i krypställning. 

3. Kravla dig fram till en stadig möbel.
4. Försök komma upp på knä.

6. Sitt ner i möbeln.
7. Vila en stund innan du försöker resa dig till stående.

Om jag ramlar…

5. Tryck dig upp med ditt starkaste ben och din starkaste
arm, medan du fortfarande håller dig i möbeln.

tabletter utgör en särskilt ökad risk för fall. Vissa smärt-
stillande läkemedel och läkemedel mot depression kan också
öka fallrisken.

• Omgivningsfaktorer som t ex blöta golv, dålig belysning och
trappor är riskfaktorer. Även olämplig fotbeklädnad, olämplig
placering av telefon och andra föremål, mattor och trösklar kan
öka fallrisken. Friska och aktiva äldre faller oftare utomhus och
i situationer där omgivningsrelaterade risker, som t ex halka,
hinder i vägen och mörker, spelar in.

• Artros (ledförslitningar) kan ge smärta som minskar och för-
ändrar rörelseförmågan.

• Sjukdomar i innerörat (exempelvis en infektion), där vi har
vårt balansorgan kan ge yrselbesvär och därmed öka fall-
tendensen.

• Så kallade droppattacker, liksom epilepsi, kan orsaka fall utan
någon förvarning. Vid en droppattack ger benen vika och per-
sonen faller. En droppattack är ingen svimning men kan upp-
fattas så av omgivningen. Den som faller är vid medvetande
hela tiden och i de flesta fall kan den drabbade själv resa sig
upp och fortsätta med sina tidigare aktiviteter. Bakgrunden till
droppattackerna är inte känd men tros bero på försämrad
funktion i det systemet som reglerar vår vakenhetsgrad.

• Parkinsons sjukdom medför alltid stor risk för fall.
Hållningsreflexerna är nedsatta och när de drabbade faller har
de också små möjligheter att parera fallet.

• Med stigande ålder förändras urinblåsans funktion och detta
kan leda till täta och frekventa trängningar. Trängningarna kan
göra att det blir bråttom att hinna till toaletten, vilket kan 
förorsaka ett fall.

• Nedstämdhet och depression kan bero på många orsaker, t ex
på förlust av make eller maka. I sin tur leder depressionen till
inaktivitet vilket kan medföra en ökad fallrisk.

• Otillfredsställande eller felaktig användning av gånghjälp-
medel utgör en fallrisk.

• Man har kunnat konstatera att de som har fallit tidigare löper
störst risk för att falla igen.

MINSKA DIN RÄDSLA OCH ORO
rådgöra med sjuksköterska eller sjukgymnast för hjälp med
utprovningen, eftersom dessa byxor kan öka fallrisken vid felaktig
användning.
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Fysisk aktivitet har många positiva effek-
ter på hälsa och välbefinnande. Det är bra
för hjärtat och cirkulationen samt för sjä-
len. Man håller vikten. Styrkan i benen
ökar och balansförmågan förbättras. Vi
kan få motion genom många aktiviteter
som vi gillar utan att de är speciellt
ansträngande: gymnastik, balansträning,

vattengympa, tai chi och line-dancing. Dagliga promenader ger
inte bara motion utan även en dos solljus som i sin tur minskar ris-
ken för benskörhet.

Med önskan om en fallfri jul och ett fallfritt nytt år!

Alicia Vaida, leg. sjukgymnast

Lästips

Säkra Seniorer- En metodbok för att förebygga fall-
skador hos äldre.
Tänk efter före. Tips och råd om hur man kan före-
bygga fall och fallskador. www.nestor-foucenter.se
Säkerhet i vardagen- Tips och råd på äldre dar.
Räddningsverket.

Tips

Självskattningstest – vill du kunna bedöma hur du
upplever din balans när du gör olika vardagliga syss-
lor så finns det ett bra självskattningstest på finländs-
ka folkhälsans hemsida (www.folkhalsan.fi).

Checklista  

I Södertäljeprojektet ”fallfritt” har man skapat en
mycket användbar checklista för vad man ska tänka
på för att undvika fallrisker (www.fallfritt.se). 

Du kan komma direkt till ovanstående webbsidor
via Blomsterfondens hemsida. Gå in på www.blom-
sterfonden.se och klicka på ”länkar” till vänster i
menyn. Har du inte tillgång till dator eller internet?
Ring till Måniqua Lövegard (08-555 94 512) så skriver
Måniqua ut och skickar dokumenten. 

Här möts man av ett varmt
leende och glittrande ögon.
Rockringarna i hörnan, CD-
skivorna och bollarna
skvallrar också om aktivitet
och rörelse.

- Måndagsgympan är
populär, säger Lena. Det är
”sitt-gympa” och vi använ-
der bollar och de här gum-
mibanden som är lätta att
använda, berättar Lena och
demonstrerar.

Lena Brunzell började
som vårdlots på Blomster-
fonden för 2 år sedan. Idag
är hon värdinna. Hon har
en bred erfarenhet inom
vård och omsorg; från slu-
ten vård till primärvård och
inom äldreomsorgen.

– Det gör att jag har en bra helhetssyn i mitt arbete och jag ser
lätt hur människor som jag möter mår. Det har jag nytta av i mitt
arbete varje dag.

”Kontaktförmedling”

Som värdinna med vårdlotsansvar har Lena mycket varierande
uppgifter. Gemensamt för dem alla är att de handlar om hyresgäs-
ternas hälsa; att de mår bra, på alla sätt. 

– Ofta hjälper jag boende med att förmedla kontakt med t ex
vårdcentral, hemtjänst, biståndshandläggare, hörcentral, sjukgym-
nast och arbetsterapeut. Någon kanske behöver hjälp att skriva ett
brev eller ringa ett samtal. Det händer någon gång att insatserna är
av mer akut karaktär. Om en boende t ex skulle ramla och kanske
skada sig, ser jag till att han eller hon får hjälp av vården och sen
följer jag upp hur det går. Det kan ju också vara ett tillfälle att hjäl-
pa till med eventuellt larm, så att den boende känner sig säkrare.

Pub, punsch och påsk

Lena, tillsammans med värdinnan Stina Kujula, arbetar mycket
med aktiviteter för hyresgästerna. Lättgympan på måndagar är
som sagt mycket välbesökt, så även kaffestunderna som oftast är
stunder av ren gemenskap; prat och trevnad och ibland en enklare
aktivitet. Man samlas kring mat och dryck; ärtsoppa och punsch
eller provsmakning av vin, ost och choklad. Pubafton förekommer
också, likaså att man samlas inför kommande helger och högtider
och äter tillsammans, t ex till påsk och på nationaldagen. Just nu
planerar Lena den kommande modevisningen på Liseberg.
Aktiviteter arrangeras tillsammans med sjukhemmet.

Från 50-talet

Även om arrangemangen och festerna lockar många och är myck-
et uppskattade av hyresgästerna är hembesöken något av det som
betyder mest för många av de boende. 

Värdinna
TROTS ATT TUNGA REGNMOLN LIGGER LÅGT
över Liseberg kan man inte annat än att bli pigg när
man träffar Lena Brunzell, värdinna på Liseberg. 

TACK!
Blomsterfonden vill ägna ett stort tack till Anna-Lisa och Rolf
Fahlgren som genom sin generösa gåva bidragit till att våra
hyresgäster på Svalnäs kan få det lilla extra i vardagen.

Anna-Lisa och Rolf Fahlgren skänkte under oktober
månad 100 000 kronor till den sociala verksamheten på
Svalnäs. En gåva som kommer att vara många till nytta. 

Återigen tack!

Rastar man så

rostar
man!

– Ibland är det ju samtalet och
närheten som är viktigast,
säger Lena och jag försöker att
titta in till de hyresgäster som
vill ha besök så ofta jag har
möjlighet. Det var egentligen
den sidan av Blomsterfonden
som attraherade mig från bör-
jan; Almas tankar om omsorg
om de äldre och att vi kan ge
det där lilla extra för våra boen-
de. Mitt arbete inom den socia-
la verksamheten är viktig, det
vet jag.

Och det är inte bara hyres-
gästerna som ska må bra.
Liseberg själv får nu något av
en ansiktslyftning och man för-
bereder för inflyttning i 28 nya
lägenheter med den senaste
standarden och tekniken. Det

var i januari 1959 som Liseberg invigdes av drottning Louise,
Blomsterfondens dåvarande beskyddare.

FAKTA OM LISEBERG

Liseberg ligger på Annebodavägen i Älvsjö söder om
Stockholm. Här finns närbutik, frisör, fotvård, apotek, vård-
central och restaurang. Högdalen, med all service, ligger på 10
minuters bussavstånd. På Liseberg finns drygt 272 lägenheter,
varav merparten är ettor och tvåor. Här bedrivs även sjukhem
och gruppboende, med 72 lägenheter; 10 i en sjukhemsenhet
och 62 i en demensenhet. Alla lägenheterna har trinettekök
och dusch och är försedda med trygghetslarm. Personal kan
nås dygnet runt. Vill du veta mer om Liseberg; gå in på
Blomsterfondens hemsida (www.blomsterfonden.se) eller ta
kontakt med vår värdinna Stina Kujula. Hon har telefon- och
besökstid kl 9.00 – 11.00, tel 08-555 94 717. 
Gabriella Signäs

- för det lilla extra

Fall

LÅT INTE RÄDSLAN 
TA ÖVER!

Även fall utan skada kan ge försämrad livskvalitet. En studie visar
att upp till 70% av de personer som nyligen fallit känner rädsla för
att falla igen. Rädsla för fall grundas på oron för att skadan kan bli
så allvarlig att man förlorar sin självständighet. Funktions-
förlusten kan bli så stor att man inte kan bo kvar i sitt hem. Denna
rädsla skapar en ond cirkel av minskad fysisk aktivitet och isole-
ring, som i sin tur leder till en förhöjd fallrisk.

Begränsad
fysisk

aktivitet

Rädsla 
för att 

falla igen

Ökad
ensamhet Inaktivitet

Nedstämdhet

Risk för att
falla igen

Muskel-
svaghet

Sviktande
själv-

förtroende

Ostadighet



Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss 
senast den 1 januari 2009 . 
Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas 
med blomstercheckar. 

Förra
numrets
vinnare!
Här är lösningen på korsordet i
Blomstergårdar nr 23. Eftersom sista
datum för inlämning av det förra kors-
ordet ännu inte varit då denna tidning
producerats, så berättar vi vilka de är i
nästa nummer.
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