
Nätverksträff nätverksområde 1 Piteå Stadshotell lördagen 18/5 och 

nätverksområde 2 Hotell Höga kusten 19/5. 

Information från Demensförbundets styrelse av Carina Lindegren lördagen 18/5 

Nätverksträffarna inleddes under förmiddagen av Vice ordförande Carina 

Lindegren. Aktuell information till föreningarna från Demensförbundets 

styrelse. 

Det delgavs information om hur den nya styrelsen efter kongressen 2018 

påbörjade sitt samarbete med en styrelseutbildning och planerings dagar ute 

på Tollare folkhögskola med ledning av Rune Nilsson. Styrelsen fick nya 

infallsvinklar om hur man effektivt kan lyfta de olika verksamheterna i 

Förbundet och fortsättningsvis arbeta i olika Fokusgrupper såsom; Fond, 

Förbund och Föreningar. Man arbetar efter Rune Nilssons bok ” Hur man 

arbetar i en styrelse” som underlag.  Rune har dessutom antagit ett 

mentorskap till Ordförande Pär Rahmström vid oförutsedda frågor/händelser. 

Kampanjen ”Demensvän” hade till dags datum nått 6 085 Demensvänner i 

Sverige. 17 miljoner Demensvänner globalt i 47 olika länder. Ny ansökan till 

Postkodlotteriet är gjord för lansering av ”Demensvän”. 

I samband med Alzheimersdagen 21/9 pågår ett planerat samarbete med 

Apotek hjärtat och information till alla föreningar kommer att skickas ut i 

föreningsbrev  för lämplig aktivitet på orten om föreningarna vill delta. 

Föreningarna kan ansöka om mindre bidrag för arrangemang på 

Alzheimerdagen. 

Styrlseledamot och Doktor Lars-Olov Wahlund har spelat in en Podcast med 

drygt 20 minuters grundläggande information om Demenssjukdomar som 

medicinsk expert tillsammans med Apotek hjärtat. Denna information kan 

användas av föreningarna t ex vid medlemsmöten. Man går in på Apotek 

hjärtat – dagens gäst – Demens eller på www.Demensförbundet .se för att 

ladda ner inslaget. Dessutom kommer Lars-Olov att spela in kortare filmer på 

You Toube som också kan användas av föreningarna. 

Demensförbundet sponsrar föreningarna med ekonomiskt bidrag till 

annonsering vid engagemang med, 2 X 2000 kronor, totalt 4 000 kronor/ år.  

http://www.demensförbundet/


Vid nybildande av en förening utgår ett startbidrag från Förbundet med 5 000 

kr. Är föreningen fortsatt aktiv efter två år utgår ytterligare 5 000 kr. Totalt 

utgår 10 000 kronor. I dagarna har en ny förening i Halmstad bildats. 

Kort information om en ny Äldrelag finns på förslag samt förbundets 

medverkan som referensgrupp vid regeringskansliet  ang ” Legitimation för 

undersköterskor”. Färdigt  förslag om skyddad yrkestitel för undersköterskor är 

inlämnat till Socialminister Lena Hallengren för ev regeringsbeslutbeslut i maj 

2019. 

Tillsammans med Svenskt Demenscentrum fick Ordförande Pär Rahmström och 

Vice ordförande Carina Lindegren en mötes- inbjudan av Social minister Lena 

Hallengren. Där vi delgav vårt arbete och vårt anhörigstöd från respektive 

organisation. Ett lyckat möte där vi blev väl emottagna och där vidden av 

samarbete påtalades. Demensförbundets telefonrådgivning väckte stort 

intresse. Pressmeddelande av Lena Hallengren kom offentligt 15/5 och detta 

delgavs till föreningarna. 

Demensförbundet ingår även som referensgrupp gällande Tandvård via 

Socialstyrelsen. Lars-Olov Wahlund representerar Demensförbundet. Även 

Ordförande Pär Rahmström sitter med i annan referensgrupp i Socialstyrelsen. 

Medlemstidningen Demensforum har fått ny utformning med nya 

uppdateringar och viktiga inslag. Ett byte av plattform för vår hemsida pågår 

och beräknas vara klart till hösten 2019.  

Demensfondens stipendieutdelning för 2019 är klar. Totalt delades 6 miljoner 

kronor ut. Vårt medicinska råd, Professor Yngve Gustafsson, professor Ingvar 

Carlsson samt Professor i omvårdnad Anna-Karin Edholm tillgodosåg de 64  

forskare som fick anslag.  

Program och anmälan för höstens föreningskonferanser, 6-7/9 och 4-5/10 finns 

tillgängligt på nätet dessutom har information utgått i föreningsbrev. 

Föreningarna får anmäla 2 personer från resp.styrelse att medverka. Förbundet 

betalar resa och logi. 2019-års konferanser hålls på hotell Sheraton i centrala 

Stockholm. Totalt finns 100 platser till förfogande vid vardera konferans och 

”först till kvarn” gäller. Föreningarna väljer själva vilken helg de åker och man 

kan välja varsin konferans helg om man vill. Viktigt är att ni anmäler er!!  



Förbundet firar 35-års jubileum i år och man har valt att lägga extra ”krut” på 

konferanserna och därmed inget enskilt firande. 

De nationella riktlinjerna för demensvård är ej färdiga. 

Nya Anhörigboken är klar och har fått en uppdatering och ny layout. Varje 

förening får sitt ex via post. De gamla böckerna delar ni ut vid möten och 

sammankomster.  

” Fråga på” är under omarbetning och beräknas vara klar till hösten. 

Förbundet har beslutat att sponsra Alzheimerfondens lägerverksamhet för barn 

och ungdom då denna verksamhet redan finns och är väl fungerande. 

Information för den cirkelledarutbildning som anordnas i Umeå 2/6 2019.  

Information om ”samtycke” i Socialtjänstlagen delgavs och hur illa det kan bli 

då ”samtycket” feltolkas. Även info-blad delades ut. Vikten av 

Framtidsfullmakten belystes. 

 

Frågor som kom upp från föreningarna: 

Från område 1,  

efterlystes svar på motion från Bodens demensförening gällande Länsförbund. 

Från område 2,  

man undrar hur man i Arcmember kan avsäga sig en tidning då det finns 2 

medlemmar i en familj? 

Vill att Demensforum skriver om vad ”Anhörigbehörighet” innebär. 

I vissa kommuner får föreningar inte lägga ut sina foldrar inom landstingets 

verksamheter. 

Tips lämnades på tänkbart reklammaterial.                                                                                                              

 

 

Carina Lindegren 


