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Lisen Ekdahl, nätverkssamordnare för Skåne-Blekinge hälsade alla välkomna. 

Ca 25 personer deltog, från de olika föreningarna Hörby, Kristianstad, Karlskrona, Perstorp, Osby-

Östra Göinge, Karlshamn, Hässleholm. 

Hässleholms anhörigstrateg Stina Lindén informerade om sitt arbete. Anhörigstödet har funnits 

under många år. Stina visade en informationsskrift som var från 2001. Fanns ett gott stöd redan då i 

Hässleholm. Har förändrats under åren. 2009 kom en ny lag som säger att kommunerna SKALL 

erbjuda stöd till anhöriga. Finns många olika stödformer. Stödet skall vara individuellt, flexibelt och 

gå att kvalitetssäkra. Skall ges nära, den som behöver.    

Webbutbildning ”att utveckla anhörigstöd” finns för alla intresserade. 

Barn som anhöriga är en ”ny” grupp. Har inte uppmärksammats så mycket tidigare.     

Anhöringen är en tidning för information om olika stöd i Hässleholms kommun.   

 

Olof Arvidsson informerade om förbundets arbete. Han och övriga i styrelsen, är stolta över allt bra 

arbete som genomföres i lokalföreningarna. Boken ”Hjärnstark” av  Anders Hansson, tar upp nyttan 

av motion för kroppen, för att reparera skador i hjärnan. Titta på förbundets hemsida, för att se vad 

som är på gång, vad andra föreningar gör, lära av varandra. Aktuella frågor belyses där, nu utbildning 

för butiksanställda i bemötande. Alzheimers EU kongress i Köpenhamn. Alzheimerssjuka med 

anhöriga deltager.    

Frågeformuläret om medlemsregistret och föreningen, stöd mm bör arbetas om, så det går att 

besvara direkt på mailen. Olika önskemål om förbättringar på medlemsregistret kom upp.  Olika 

bokföringsprogram  diskuterades , alla har fördelar och nackdelar. Inga direktiv i nuläget från 

förbundet.            

 Föreläsning i Ystad med dr A-M Liljerot och sjuksköterska A-C Palm minnesmott. CSK . Mycket 

uppskattat, 75 personer kom. Delade ut anhörigboken till dem, som blev nya medlemmar och 

betalade medlemsavgiften kontant, 13 stycken! Bra tips på värvning!   

Film ”Yngre Anhöriga” är under inspelning. 

Ekonomin i förbundet är i en positiv utveckling i år!  Förbundet blir alltmer synligt och aktivt!   



Demensforum nr 1 kommer via förbundet, är målsättningen. 

Förbundsstyrelsen kan vara ett stöd vid information, samtal med kommunerna. 

Både förbundet och föreningarna måste arbeta mer effektivt i rätt riktning, för att undvika 

”brandkårsutryckning”. 

Frågan kom upp, varför inte fler demenssjuka får bistånd enligt LSS. Olof tar upp frågan med Pär 

Rahmström, om hur tolkningen av LSS lagen kan göras. Önskemål framkom även av en belysning av 

skillnaden mellan LSS och SOL, lämpligen som en artikel i Demensforum.        

Även frågan om ansvarsförsäkring kom upp. Olof undersöker detta, och återkommer. 

Hur förnya ID handlingar när vederbörande inte vill/kan medverka pga sin demenssjukdom?    Olof 

lyfter frågan vidare.                       

”Vi bryr oss i Ystad”  är en samling av många olika patient-  och andra föreningar, som gemensamt 

skall visa upp sig och sin verksamhet. Utveckla ett samarbete. 

Förslag på bra föreläsare kom upp- Bodil Jönsson från Lund, är mycket bra.                                     

Dieter Hoffman, präst från Malmö, pratar mycket bra om etik och moral, människosyn och att vara 

anhörig.  Även Elina Krook från Sölvesborg pratar om att vara anhörig.                                     

Fjälldoktorn Göran Wemmborn, Glimåkra är en bra föreläsare och underhållande. 

De olika föreningarna informerade lite om sin verksamhet. De flesta brukar ha någon föreläsning vår 

och höst, medlemsträffar av olika slag. Läsecirklar för anhöriga med fika. Julfest med mat för 

medlemmar med anhöriga. Bussutfärd. Anhörigcafé. I Hässleholm har det startats ett stickcafé.  Har 

stickat schalar  till de boende på demensboendena, och nu stickar man handleds och fotledsvärmare. 

Garnerna tiggs ihop. Hässleholm är en stor, aktiv förening med många engagerade medlemmar.                                                                                                                                                      

Finns mycke oro i många kommuner, både bland personal och anhöriga. Schemaändringar, byte av 

personal, sparbeting mm. Många frågor om detta, både från anhöriga och medlemmar. 

Föreningsbidrag  från kommunerna diskuterades. Mycket olika hur mycket föreningarna får. Somliga 

har tillgång till kommunens föreningslokal gratis, andra får betala. 

Annonser i tidningarna är dyrt, men ”vad händer idag” är gratis. Trycka upp egna reklamlappar, 

använda sociala medier och liknande. Information, marknadsföring är A och O för att få folk till 

träffar och föreläsningar. 

Nästa nätverksträff  den 22 april 2017 i Hässleholm. 

Lisen avtackades med blommor och avslutade mötet. 

Vid minnesanteckningarna 

Eva Dehlin 


