
 

Mötesanteckningar vid Västsvenska Träffen 2018-04-09 

Deltagarna hälsades välkomna av Anna Anteryd från Studieförbundet 

Vuxenskolan som anordnat träffen tillsammans med Demensförbundet. Ett 

speciellt välkomnande riktades till den nybildade föreningen i Partille. Därefter 

fortsatte övriga föreningars representanter från Varberg, Falkenberg, Lerum, 

Göteborg, Kungälv, Uddevalla, Hisingen, Kungsbacka, Mölndal-Härryda, 

Stenungsund-Tjörn-Orust att presentera sig. Dessutom deltog två 

anhörigmedlemmar.  

Pär Rahmström inledde med att informera om framtidsfullmakten och varför 

den har framtagits. Tidigare fullmakter, enkel fullmakt resp. generalfullmakt, 

kunde återkallas av fullmaktsgivaren. Problem kunde då uppstå om 

fullmaktsgivaren blir dement eller får annan sjukdom och inte har kvar sin 

beslutsförmåga. Enligt lagstiftaren var detta inte acceptabelt och därför antogs 

en framtidsfullmakt att gälla fr.o.m. 2017-07-01. Den som är fullmaktstagare är 

den som avgör när fullmakten ska träda i kraft.  

För framtidsfullmakten gäller: 

- Den ska bevittnas av två, samtidigt närvarande, vittnen 

- Vittnena ska vara ojäviga, d.v.s. inte närstående eller anhöriga 

- Man ska helst inte ge framtidsfullmakten till två personer. Förslagsvis kan man 

  skriva ”Vid förhinder för NN träder XX in i hennes/hans ställe”. 

- Framtidsfullmakten måste upprättas medan man har kvar sin beslutsförmåga. 

- Framtidsfullmakten upphör inte per automatik när fullmaktsgivaren dör.   

- Fullmaktsgivaren kan skriva in att domstol ska avgöra när fullmakten ska träda 

  i kraft. Då måste man ha läkarintyg, vilket kan vara svårt om man inte är  

  utredd. Därför är det viktigt att upprätta framtidsfullmakten i tid.    

- Fullmaktsgivaren kan utse en granskare vars uppgift är att granska  

  fullmaktshavarens verksamhet. 

- Fullmaktshavaren får inte fatta beslut i vårdfrågor.    



 

- Framtidsfullmakten upphör om fullmaktshavaren avlider.  

- När framtidsfullmakten träder i kraft förfaller andra fullmakter.  

- Pär gav rådet att förvara framtidsfullmakten på säkert ställe och ta några  

  kopior, som ska vidimeras.  

- Mallar för framtids- och generalfullmakterna finns i Föreningsguiden, flik 7, 

  där även ytterligare information om fullmakterna finns. Det går också att söka  

  information på intranätet om framtidsfullmakten.  

Anhörigbehörighet 

Därefter informerade Pär om den nya lagen om anhörigbehörighet. Den 

innebär att anhöriga har rätt att företräda anhörig som inte längre kan ta hand 

om sin ekonomi p.g.a. varaktig sjukdom. Anhörigbehörigheten gäller endast 

den enskildes vardagliga ekonomiska angelägenheter. Behörig är make/sambo, 

barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn. Den anhörige behöver inte ha 

fullmakt. Problem kan uppstå att bevisa släktskapet. Lagen gäller fr.o.m.  

2017-07-01. 

Påminnelser 

Föreningarna uppmanades att skicka in verksamhetsberättelsen (påskrivna av 

hela styrelsen), årsredovisningen och årsmötesprotokollet.  

Dessutom påmindes föreningarna att betala kr 10:-/medlem per 2017-12-31. 

Föreningsblanketterna ska skickas in och där anges hur många tidningar som 

önskas.  

Kongressen  

Till kongressen den 14-15 september i Sollentuna får varje förening med 

mindre än 100 medlemmar skicka ett ombud. Föreningar med över 100 

medlemmar får skicka två ombud. Ingen kostnad för föreningarna för första 

ombudet. 

Nya foldrar 

Nya foldrar har tagits fram för Unga Nätverket. Margareta Svensson 

uppmanade föreningarna att rensa bort gamla foldrar och beställa nya.  



 

Christina Hansson leder det Unga Nätverket. Förslag framfördes att de 

föreningar som är intresserade kan bjuda in henne att tala om Unga Nät- 

verket. Hennes tel.nr är 0709-14 44 58. 

Dessutom har ny folder tagits fram för barn, Du är inte ensam, vilken kan 

beställas. 

Genomgång av föreningarnas verksamheter 

- Partille: Samarbetar med Mölnlycke och Lerum. 

- Stenungsund-Orust-Tjörn:  Resa till Äskhults By,  anhörigträffar, 

   samarbete med anhörigkonsult. 

- Göteborg: Föreningen är vilande tills vidare. Svårighet att få styrelse.  

- Mölndal-Härryda:  Har en anhöriggrupp, träffar anhörigkonsulent fyra ggr/år,  

   jul- och sommarfest. Tipsade om Pärs föreläsning om framtidsfullmakten i  

   Mölndals Kulturhus den 16 maj kl. 17.30. Framförde önskemål om att 

   gemensamt besöka något nybyggt demensboende samt att föreningarna 

   samarbetar för att engagera Yngve Gustavsson. 

-  Kungsbacka:  De har haft en politiker som föreläsare. Cirkeldiskussioner med  

   anhöriga samt anordnat sommarutflykt. 

- Hisingen:  En chalmerist har intervjuat dem ang. deras syn på vården.  

  Informerade om en minneskör i Västra Frölunda, som ska besöka dem den 24 

  april och information finns på deras hemsida. Besökt Akvarellmuseet i  

  Skärhamn samt laxbutiken i Ljungskile.  

- Uddevalla: Arbetar med anhörigsamordnare och bjuder in både anhöriga och 

  sjuka i diskussionsgrupper, som upplevts mycket positivt. Haft besök av  

  överförmyndaren i Uddevalla som talat om fullmakter. 

- Kungälv:  Tar en paus p.g.a.  svårighet att bilda ny styrelse. 

- Lerum:  Samarbete med anhörigstöd. Har kaféverksamhet. De har fått nya  

  medlemmar. Besöker demensboenden och haft samordningsmöten med  

  ansvariga i kommunen. Positiv respons från Lerums Tidning. Lerum planerar 

  att starta diskussionsgrupper enligt ”Uddevalla-modellen”. 

- Falkenberg: Samarbete med anhörigkonsulent. Utflykter. Samarbetar med    

  Parkinson-förbund.  Tipsade om bra föredrag av Hans-Inge Lindeskov.  

- Varberg: Medlemsmöten 1 gång/månad med olika teman. Jul- och 



 

  sommarfester. Samtalsgrupper.  Är med i kommunens projekt ang.  

  demensboende. Har svårt att få ledamöter till styrelsen och även att få nya  

  medlemmar.  

 

”Tänk om jag vetat” 

Anna Anteryd informerade om projektet Anhörigakademin, som nu är avslutat. 

Det var ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Demens-

föreningen Göteborg. Projektet omnämndes i Demensforum och blev 

uppmärksammat av föreningar från hela Sverige. Genom projektet togs 

studiematerial fram för en studiecirkel som kallas ”Tänk om jag vetat”. Tanken 

är att föreningarna ska kunna genomföra cirkeln med hjälp av studiematerialet, 

att någon i föreningen är ledare och att lämpliga föreläsare bjuds in. Deltagare 

är anhöriga till en person med begynnande minnesstörning eller pågående 

demenssjukdom. Materialet/information hittas på intranätet under ”Tips till 

föreningsverksamheten” och gå vidare till ”Tips på innehåll till studiecirkel”. 

Där finns studieplan, ledarhandledning m.m. Föreningarna kan också kontakta  

Studieförbundet Vuxenskolans lokala kontor.  

Övrigt 

Anhörigboken ska ges ut i ny upplaga och tills vidare skickas ett insättsblad om  

nya lagar med till nya medlemmar.  

Demensförbundet ska lämna remissvar ang. Socialtjänstlagen, som är under 

omarbetning samt om legitimation för undersköterskor. Tanken är att alla 

undersköterskor ska ha samma grundutbildning. Detta ger högre status och 

bättre patientsäkerhet. 

Avslutning 

Pär tackade för en givande träff med engagerade deltagare. Han avslutade med 

en uppmaning att komma med förslag till Demensförbundet hur samarbetet 

mellan föreningarna kan förstärkas.   

Anteckningarna förda av 

Margareta Magnusson 


