
Nytt demensboende ger en värdig ålderdom för Eksjö kommuns äldre

Det är sedan länge känt att andelen äldre i befolkningen i vår kommun är högre än i de flesta 
kommuner i Jönköpings län. Knappt en fjärdedel av kommunens invånare är 65 år eller äldre. Det 
är glädjande att många av våra 65-plussare är friska och pigga och klarar sig själva, men många 
behöver på sin ålders höst lite eller mycket hjälp av hemtjänsten.

Vi tror att de flesta håller med om att våra äldre förtjänar en värdig ålderdom. Våra äldre har på 
olika sätt varit med och byggt upp det samhälle och välstånd som vi i dag kan och får njuta av. 

I dag uppskattas det att det finns 160 000 människor i Sverige som lider av en demenssjukdom. 
Det finns ett hundratal olika demenssjukdomar. Varje år insjuknar cirka 25 000 nya människor i en 
demenssjukdom och prognosen är att vi kommer ha närmare 200 000 demenssjuka i Sverige år 
2030.

I vår kommun har vi i dag 42 demensplatser, 34 i centralorten och 8 i Ingatorp. Faktum är att det 
är både för få platser och en kvalitet som i vissa avseenden inte uppfyller den standard som 
Socialstyrelsen kräver. Vi har en alltför låg bemanning på våra demensavdelningar och lokalerna är 
inte anpassade efter vad demenssjuka personer behöver. 

Det som kanske ändå är värst är det stora antalet demenssjuka, som i dag inte har plats på ett 
demensboende utan bor på ett ordinärt särskilt boende. I princip på alla avdelningar på Marieberg, 
Almgården, Mogården och Solgården bor det en eller flera brukare med en demenssjukdom 
blandat med andra äldre som är klara i huvudet och som inte lider av demens. På dessa avdelningar
är bemanningen dessutom ännu lägre. Denna blandning av demenssjuka och icke demenssjuka 
äldre är allt annat än värdig. Förutom att de med demenssjukdom inte erhåller rätt vård, tillsyn och 
anpassad miljö drabbas naturligtvis de andra som bor på avdelningarna av den oro, ilska och ångest
som ibland eller ofta infinner sig hos en del av de demenssjuka.

Detta visar sig också i Sociala sektorns kvalitetsarbete. Den upplevda tryggheten på särskilda 
boenden har sjunkit och funktionschefen för äldreomsorgen menar att en klart bidragande orsak 
till upplevelsen av en ökad otrygghet är blandningen av brukare som har diagnosticerade 
demenssjukdomar med mentalt friska personer.

Det är upp till bevis nu! Vi moderater menar att vi inte längre kan vänta. Det kan vara du eller jag 
som antingen drabbas själva eller som anhörig till en äldre släkting som kräver vård och omsorg.

Låt oss satsa på våra äldre! Låt oss bygga ett nytt demensboende!
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