
Dahlheim & Sjöqvist spelar in en dokumentär 

där Patientföreningen spelar huvudrollen 

 

I år skulle det bli av. Jag skulle ta mig en tur till Visby och Almedalsvecka. Men initiativet kom inte 

från mig utan detta startade med ett telefonsamtal från Pelle som tillsammans med Vilhelm driver 

mediaföretaget Dahlheim och Sjögren AB. Om dessa duktiga grabbar fanns att läsa i Dagens Media: 

IPRA Golden World Awards anordnas årligen av IPRA, International public relations association och 

belönar PR-byråer vars arbete uppmärksammats internationellt. I år plockade svenska Dahlheim & Sjöqvist 

hem guldet i hälsovårdskategorin för sin kampanj "Play for Young Women's Health" för kunden Resmed. 

Syftet med kampanjen var att på ett informativt men ändå lekfullt sätt sprida information och kunskap om 
sömnapné hos kvinnor.Det gjorde man genom att sätta upp pjäsen "Sömnig i Stockholm" på Playhouse 
Teater i Stockholm. Kampanjen lades även ut på Spotify. 

– Kampanjen var mitt i prick för oss eftersom den gav oss den kanal vi behövde för att direkt nå en av våra 
viktigaste målgrupper, säger Helena Lundhammar, marknadschef på Resmed i ett pressmeddelande. 

Pelle undrade om jag var villig att vara med i en dokumentär som skulle handla hur en ideell patientförening 
arbetar och vad den kan göra för sina medlemmar. Som vanligt när man arbetar tillsammans med Pelle och 
Ville så hoppas de eller mera förväntar sig de att man kommer med egna idéer. Så sagt och gjort drog vi 
igång och första inslaget blev inspelningen av en intervju där en journalist från Norge bad mig berätta om 
hur vi lyckats bygga upp en patientförening på tusen medlemmar och allmänt hur vi arbetar. Det var inte 
svårt att få igång ordföranden att fritt få redogöra vad vi vill åstadkomma. 

Nästa fas i dokumentären var att träffas i Visby och då tillsammans med en riktig entusiast och idéspruta 
nämligen Patric Ilar från Tjällmo, Östergötland. Patric har dragit igång Sömn- och Snarkgruppen på 
Facebook och där lyckats få ihop närmare 400 medlemmar. I denna grupp diskuteras allt som rör sömn och 
snarkningar med såväl CPAP som utan. Ett exempel på en aktivitet som Patric initierade var att reagera 
inför hotet att lägga ner Sömnlabbet på Universitetssjukhuset i Linköping. Genom ett snabbt agerande där 
press, politiker (icke minst i Visby och medlemmarna i gruppen) så blev resultatet att labbet får vara kvar. 
Bra jobbat Patric! Jag kan nämna att i våra samtal i stugan så blev vi överens om att Patric skulle dra igång 
en patientförening i Östergötland. Stockholm har lovat att backa upp i starten. 

Filminspelningarna flöt bra med flera intervjuer av politiker som välvilligt ställde upp på korta möten. Bland 
annat träffade jag vårt nya innovationslandstingsråd i Stockholm, Daniel Forslund och vi kunde diskutera 
framtiden i ämnet telemedicin, som Daniel ställt sig väldigt positiv till. Patric och jag träffade sedan en viktig 
politiker från Östergötland och efter några seminarier kunde jag avsluta mina intervjuer med en spontanträff 
med fd landstingsrådet Stig Nyman. Personen som vår patientförening samarbetat med i tre år och där 
resultatet kunde ha blivit bättre. Dock slutade vårt samarbete med att åtminstone kristdemokraterna anser 
att OSAS är en sjukdom och skall behandlas som en sådan. Denna uppfattning hade de inte för tre år 
sedan. Nu väntar Patientförening på ett formellt uppdrag från Förvaltningen att presentera en ny långsiktig 
ekonomisk överenskommelse mellan landstinget och oss apnoiker. 

Avslutningsvis kan jag bara säga att vistelsen under Almedalsveckan, som blev två dagra för mig var 
magisk. Vilken folkfest och vilken trevlig stämning. Man kunde tala med vem som helst om vad som helst. 
Folk är där för att prata och lyssna.  

Vi får väl se vad som kommer ut ur den här dokumentären. Den skall visas på Word Sleep Day men visst 
material kanske visas separat före den dagen. Om vi någon gång får råd och har en riksförening så skall vi 
definitivt vara med på Almedalsveckan. Vi skulle både synas och höras, ja kanske skulle vi få höra Patric 
sjunga en egen skriven Apnoikersång. Han är nämligen en hejare på att sjunga 

Gert Grundström för Apné Syd i Visby 

 


