
 

Minnesanteckningar förda vid Nätverksträff i Nätverk nr 9  den 22 april 2017 i 

Hässleholm. 

 

1. Lisen hälsade närvarande föreningar välkomna med en, som vanligt, 

charmant frukost. 

 

2.   Connie Lethin, sjuksköterska och forskare från Lunds universitet,    

informerade om forskningsprojektet Tech@Home om hur viss teknik kan 

underlätta hemmaboende för demenssjuka och deras anhöriga. Connie 

efterlyste också flera intresserade att delta i projektet.  

   3.   Närvarande föreningar presenterade sig: 

 Karlskrona har 85 medlemmar. Haft Edna Alsterlund som 

föredragshållare, även haft information om teknik. Christina 

berättade om sitt eget engagemang där hon besöker äldreboende 

varje vecka för högläsning, sång m.m. 

 

 Karlshamn har 118 medlemmar. Ny ordförande. Ska ha program om 

kostens betydelse. Har en verksamhet med värdinnor som åker till 

boenden med kaffe och blommor. Har också café 2 ggr/år på dagvård 

och boenden. 

 

 Kristianstad har 98 medlemmar. Ny kassör. Haft program 

”Trädgårdsresor” och planerar ett om ”Gamla Kristianstad” och ett 

besök av chefen för Minnesmottagningen i Kristianstad, Ann-Marie 

Liljeroth, till hösten. 

 

 Ö.Göinge-Osby har 85 medlemmar. Saknar fn ordförande. Haft 

föredrag av Göran Wemmenborn om ”Läkare i fjällvärlden”, planerar 

utfärd till Helsingborg, Har anhörigträff 1 g/mån. 

 



 Lund har 45 medlemmar. Har återhämtat stor del av de medlemmar 

som föll bort 2015. Är formellt lagd i vila tv men ”lever” !  

 

 Sölvesborg är en nystartad förening sedan hösten -16, har 9 

medlemmar + 1 boende som medlem. Intresserad kommun och har 

direkt fått en sponsor i Länsförsäkringar. Anhörigkonsulenten 

anordnar träffar och studieförbund är också engagerade. Snyggt 

jobbat Sölvesborg och LYCKA TILL! 

 

 Hässleholm har 198 medlemmar. Har en bred verksamhet, frekventa 

möten med bl a  stickkafé (stickar sjalar som skänks till boenden). Haft 

”hattparad”.  Startar nu ny anhörigcirkel. -Föreningen är 

representerad i kommunens olika ”råd”. 

Kommunen har lagt ner/flyttat (?) en central dagvård! 

 

 Vellinge har 100 medlemmar. Fått till en föryngring i styrelsen och har 

hela 4 suppleanter. Planerar för verksamhet med musikterapeut, fått 

bidrag från kommunen och söker bidrag från Demensförbundet. Bra 

samverkan med kommunen, ingår i ”råden ” hos de privata 

vårdgivarna. 

 

 Perstorp har 68 medlemmar. Föreningen fyller 20 år i år och har tagit 

fram en presentationsskrift om föreningen. Har 9 (!) personer i 

styrelsen och 2 suppleanter. Har månadsmöten. Anhörigkonsulenten 

arrangerar café 1g/v där frivilligorganisationerna hjälper till. 

 

 Ystad har 117 medlemmar. Ny ordförande, 5 personer i styrelsen. Har 

drivit medlemsrekryteringen hårt i samband med aktiviteter. Arbetar i 

samverkan med andra frivilligorganisationer och ideella föreningar: 

”Vi bryr oss i Ystad”. 

 

4. Information av Olof Arvidsson, från Demensförbundets styrelse, om : 

 

 att uppdatera sig via förbundets hemsida 



 att göra egen hemsida för sin lokala föreningen. Kansliet kan hjälpa till 

– eller Olof! 

 Om Arcmember som tillsvidare mest fungerar som adresslista för 

tidningsutskick. Flera föreningar tog upp flera frågeställningar om 

utveckling av systemet. 

Diskuterades också om utskick av tidningar till boenden vilket får 

skötas av föreningarna. Framgår att kommunerna kan vara olika 

intresserade av att hjälpa till.  Vårdcentraler har nekat att lägga ut 

tidningar – Olof uppmärksammar förbundet på detta. 

 Olof meddelade att förbundet tecknat en olycksfallsförsäkring hos 

Trygg-Hansa för förbundets medlemmar. Dock ej ansvarsförsäkring! 

 Information om LSS och SOL har efterfrågats. Utredning pågår. 

 Om ID- handlingar och svårigheter med förnyanden diskuterades igen. 

Vi måste vara praktiska och påhittiga i dessa situationer. Nämndes  

” XXX”,  ”tummen”, ”HPP” (handen på pennan) och att helt sonika 

använda den gamla handlingen! 

 Information om projektet ”Det ska vara lätt att handla”. 

 Förbundet deltar även i år i Almedalsveckan. 

 Information om Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser”. Kan laddas ner 

från Socialstyrelsens hemsida. 

 Diskussion om synpunker och erfarenheter av BPSD-registret. 

 Information om förbundets telefonrådgivning (Ulla) 

Tel nr till rådgivningen 0485  375 75  

 

Dessutom diskuterades den ständigt aktuella och gemensamma 

frågan om medlemsrekrytering och särskilt behovet av föryngring. 

 

Önskemål framfördes om hjälp med förslag på föredragshållare. 

Förbundet har lagt ut namn på sin hemsida och de som har 

namnförslag kan meddela dessa till förbundet.  

 Nästa träff är den 28 oktober 2017 

 

Hässleholm 22/4 -17 

 

Ulla L Berggren 



 


