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Nätverksträff område 8 Plats: IOGT-NTO Växjö 09:30 – 15:30 

Medverkande från Demensförbundet: 

Pär Rahmström  Förbundsordförande 

Margareta Svensson Förbundskonsulent 

14 övriga närvarande från lokala föreningar 

Noteringar under dagen: 

 Började med presentation av alla runt bordet 

 Tittar på några små filmer -  Ögonblick att minnas 

 Broschyr för dig under 65 år. Ny utgåva. Unga nätverket. Släng gamla. 

 Framtidsfullmakt – Per informerar om det. Avtalslagen om fullmakter 1/7-2017 började den 

gälla. En separat lag. Gamla fullmakter gäller fortfarande, men om den ska vara giltig får den 

som givit inte tappat beslutsförmågan. 

 Framtidsfullmakten gäller bara när den anhöriga har tappat beslutsförmågan. När gäller den. 

Domstol kan ta beslut. Eller ett läkarintyg kan också gälla som beslut. 

 Diskussion om hur banker hanterar fullmakten. Oftast är det bara deras egna som gäller. 

 God man går före framtidsfullmakt 

 Finns en lag om Anhörigbehörighet. Från 1/7-2017   

 Familjebevis finns för att kunna intyga vem som är i ledet och som kan utnyttja 

Anhörigbehörighet 

 Anhörigboken kommer en ny utgåva av. 

 Just nu pågår diskussion om eventuellt en ny lag om telefonförsäljning 

 Lunch 12-13, Vi avbröt för en god lunch buffé 

 Margareta håller nu lite information 

 Hon påminner om kongressen och om anmälan till den. 

 Diskussion om hemsidan i lokala föreningar, vem och vilka använder sig av den 

 Medlemsregister diskuterades 

 Viktigt att skicka in föreningsblanketten till förbundet vid eventuella ändringar så fort de 

görs några 

 Lätt att handla – hur har projektet gått? Upplevs som trögt och ett svårt arbete 

 Demensvän – 7/5-2017 går den hemsidan igång. Där finns filmsnuttar att titta på. Utskick har 

gjorts till föreningarna och vill man ha fler broschyrer så beställ hem. 

 Förbundets valfrågor – samanställning av frågor och viktiga frågor. Demensvården, 

sjuksköterskor, utbildning. Hur det ska jobbas i vården med Demens 

 Lagstiftningen – Demensvården går ej under sjukvård. Den går under Äldreomsorgen och det 

är ju helt fel idag. 

 Forskning pågår i Umeå – Virusteori, herpes, tarmvirus etc. 

 Diskussion mellan föreningarna om olika föreläsare och olika förslag på dessa. 

 Hur ska man nå ut till anhöriga -  kravlösa Cafe kvällar/dagar etc 

 Dagen avslutades med Kaffe. 

 

Ett ord på vägen som kom från Per som stämmer så bra: 



Om Demens Alzheimer mm skämtar vi vitt och brett, ”jag har fått alzheimer light” detta är 

inget att skoja om. ”Vi skojar aldrig om att vi har fått Cancer light” 

 

Tänkvärt. 

 

Vid noteringarna 

Britt Bråneman, ordförande 

Västerviks Demensförening 

 

 

 


