
 

Minnesanteckningar från Nätverksträffen i Motala 150418 Plats: Solbackens Demensboende 

Närvarande föreningar: Motala, Linköping, Strängnäs, Askersund-Kumla-Hallsberg-Laxå 

Vadstena och Nyköping 

Ej närvarande: Norrköping, Eskilstuna, Trosa -Vagnhärad och Katrineholm 

Alla hälsades välkomna med kaffe och smörgås. 

Efter det fick vi en fin presentation av enhetschef Karin Simonsson på Solbackens 
demensboende och deras sätt att arbeta på. (Se bifogande anteckningar) 

Lite genomgång från Demensförbundet: 

Demensförbundet arbetar hårt för bemannings frågor eftersom det fortfarande inte finns 
något besked. Socialstyrelsens förslag är att biståndshandläggaren ska bedöma behovet 
innan någon flyttar till boendet . Demensförbundet anser att det blir onödig byråkrati. Man 
satsar på tjänstemän istället för personal och närvarande chefer som kan verksamheten, 
som leder och fördelar arbetet. På detta sätt blir det mera pengar till personal. 

Vårdbehovet kan ju ändras från den ena dagen till en annan därför blir det tunggrott om 
bistånds bedömare ska göra bedömningarna. De som bor på boendena är ju de mest sjuka 
och sköra äldre. Demensförbundet har vårt krav med 8 demenssjuka som aldrig får ha 
mindre än 3 personal på morgon till kväll och aldrig mindre än en på natten. 

SKL. Sveriges kommuner och landsting, motsätter sig detta. Vill själva bestämma. 

PORTOT: som ökat så mycket kommer Demensförbundet att bekosta själva ökningen Genom 
att föreningarna får betalt för tidningar som ni skickar ut under detta år. Man ska diskutera 
på kongressen i sep. i Umeå hur man gör fortsättnings vis. 

NYTT FÖR I ÅR: Demensförbundets Revisor kräver att alla föreningar skickar in en kopia på 
medlemsförteckning (namn och adress) många handikapporganisationer gör det redan nu. 

Demensförbundet: får i år 580 000 kr mindre i Statligt stöd beroende på att det bidraget inte 
höjts sedan 2009 och sedan dess har det blivit mera handikapporganisationer som ska dela 
på pengarna.  

Förbundskongressen i Umeå: Är i september börja redan nu att utse era ombud. Papper 
kommer ut under maj månad. Under 100medl. 1 ombud över 100med. 2 ombud. Man får 
skicka flera till självkostnads pris. 



Demensfonden: Den 14/4-15 delades det ut 2,5 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. 
Vilka som har fått från fonden finns på Demensförbundets hemsida. 

Almedalen: Demensförbundet kommer även i år att vara på Almedalsveckan Gotland med 
föreläsningar och informationstält. Våra föreläsare är professor Yngve Gustafson och 
professor Mats Thorslund. 

Bokmässan: Demensförbundet ska vara med på Bokmässan i Göteborg. 

Förenings Guiden: Nytt material som ska bytas ut står det datum på. Guiden är föreningens 
hjälp i ert föreningsarbete. Föreningen ansvarar för den så att den är uppdaterad när nytt 
material kommer och att nya ordförande och nya i styrelsen har kännedom om den. Allt 
innehåll finns på INTRANÄTET. 

Påminnelse: Skicka in till Demensförbundet 

Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Resultat och balansräkning och medlemsmatrikel 
och föreningsblanketten 

Ny bok: Ellen som Christina Källberg har skrivit en roman om en kvinna innan sjukdomen. 
Alla intäkter går till Demensförbundet (föringarna köper den för 130kr) 

Möten med litteraturen: Att man ska utbilda bibliotekarier som ska kunna bemöta 
demenssjuka och hjälpa dem till rätta på biblioteket. 

Linköpings Demensförening: Informerade om Träff för unga anhöriga barn till demenssjuka 
föräldrar. Vi kan sprida det i närliggande föreningar (bifogar inbjudan) 

Linköping har även haft öppet hus efter filmen Still Alice. 

Det som framkom var hur det ser ut i kommunerna om pedagogiska måltider för personal 
som arbetar på demensboenden. Ett förslag till Demensförbundets styrelse var att vi ska 
göra en inventering i alla kommunerna. 

I övrig diskuterades det lite av varje hur det fungerar i kommunerna. 

Nästa träff blir i 26/4 2016 i Linköping 

Vid pennan 

Margareta Svensson 

 

 

  

  



  


