Minnesanteckningar till nätverksträffen 28 april i Hässleholm

Lisen hälsar oss välkomna.
Pär Rahmström var försenad på grund av signalfel med tåget från Stockholm och hamnade i
Älmhult. Han kom lite försenad till träffen precis som föreningen från Perstorp.
Margareta Svensson inleder därför och kastar om i dagens program. Vi börjar med en
presentation av föreningarna och utbyter erfarenheter med varandra.
Vellinge inleder. De har bra samarbete med politiker och kommunen. De har dragit igång ett
projekt med telefonrådgivning 2 timmar per vecka, måndagar. Projektet kom till för att det
inte finns något stöd till den enskilde på grund av att det inte längre finns någon
demenssjuksköterska i kommunen. Även kommunen har börjat med någon liknande projekt
med telefonrådgivning, intressant….
Karlshamn berättar att de har börjat med anhöriggrupp på kvällstid 1 gång per månad. De har
sin Caféverksamhet på SÄBO (Särskilt Boende), 12 olika äldreboende i kommunen 2 gånger
om året, april och december. Medlemsträffar, ”sittande stadsvandring” och till hösten en
”Hemlig tur”.
Sölvesborg berättar att de börjat med ”Fredagscafé” som är mycket välbesökt och populärt.
Claes berättar om hur de byggde upp föreningen i Sölvesborg. De har haft möte med
politikerna och enhetscheferna om hur vården är i Sölvesborg. Nytt uppföljningsmöte i
september.
Kristianstad bjuder politikerna på Paneldebatt! Några av de frågor de ställde är:
-platssituationen i kommunen, -nya boende, -Attendo byggt nytt boende, men fick inte
upphandlingen, nu står det tomt, -personalsituationen för arbetsterapeut, sjukgymnast,
undersköterskor och enhetschefer, -mat, -bemötandefrågor, -kosten.
Perstorp berättar om att de fått flera miljoner till ett projekt i kommunen för att ”Digitalisera
vården i kommunen”. 3 personer från föreningen ska vara med och bistå med deras kunskap.
Han berättar vidare om att Perstorps kommun tagit bort demenssjuksköterskan på 50% i
inledningen av projektet!!
Hörbys förening har möten 1 gång per månad. De använder häftet ”Fråga på” på deras
medlemsträffar. Diakonissan har varit och föreläst. De har bra samarbete med

anhörigkonsulenten bl a ”promenader”. De har ett Trygghetsråd som innefattar ca 20
föreningar. Kunskapscentrum i Malmö börjar en utbildning i bemötande, Demensvänligt
samhälle för undersköterskor i SÄBO. Kris ingår i Yngres nätverk i demensförbundet. Kris
och Kristina är med och tar fram ny broschyr för Yngres nätverk, ”Du är inte ensam”.
Hässleholm inleder först med Helen fd Silviasyster, hon arbetar nu i en vikariebank i Malmö
kommun sedan hon slutat i Hässleholm. Ann-Christin håller i stickcafé i föreningen. Hon
visade också prov på fin och välsydda väskor för rullatorer! Hässleholm har detta nätverkets
största förening, 204 medlemma!! Där har de anhörigcafé, samtalsgrupper, anhörigcirklar,
föreläsare både matnyttigt och roliga föreläsningar, hattparad, landskapsbilder med
information och smakupplevelser. De har mycket bra samtal med politiker. De har
månadsmöten växelvis söndagar-tisdagar. De har fått stiftelsepengar till olika projekt.

Pär Rahmström anländer och ger sig direkt in i frågan ”Personuppgiftslagen”, hur gör vi i
föreningarna? Förbundet håller på att gå igenom hur vi på bästa sätt ska lösa detta. Förbundet
skickar ut ingående utförlig information och direktiv när de har behandlat frågan färdigt.
Pär pratar om hur viktigt det är att skriva en Framtidsfullmakt. – När börjar en
framtidsfullmakt att gälla? Beslutsförmåga? Vem avgör när den ska gälla?
När man inte själv har förmåga att besluta och sörja över sig själv i olika frågor.
Framtidsfullmakten ska bevittnas av 2 vittnen som samtidigt är närvarande. Inga
familjemedlemmar får vittna. Fullmakten gör att man bla kan ansöka om boende, LSS, göra
bankärende, ge gåvor. Men man kan EJ fatta beslut om vård. Fullmakten faller om man får en
”god man”.
Socialtjänstlagen är under utredning och där sitter Demensförbundet med och bevakar. ”Vad
är en skälig levnadsnivå?
Valet 2018 Har politikerna i de olika kommunerna svarat på frågorna som skickats ut? Där
verkar det som att det var endast ett fåtal kommuner som varat i vår region.
Påminnelse om att föreningsblanketten ska fyllas i omgående, har ni den inte finns den att
hämta på Intranätet.
Kongress 14-15 september i Sollentuna.

Anhörigboken ska tryckas om och förnyas. Det är bla lagar för omarbetning och nya lagar.
Vi kan trycka ut och lägga i extra blad i de gamla böckerna tills de nya böckerna kommer.
Tips och goda råd för ”Polis och ordningsvakt” finns att beställa på
svensktdemenscentrum.se.
Broschyr som informerar om ”Nationella läger för unga anhöriga”. Nästa läger ska äga rum i
Ystad.
Demensvän, gå in på demensvän.se och se en film som sprider kunskap om vår
”folksjukdom” och få information hur man på bästa sätt bemöter en demenssjuk person. Det
är inget medlemskap, utan endast information och så får man en bok och pin som visar att
man är en ”demensvän”.

Nästa nätverksträff i Hässleholm 27 oktober 2018
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