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Minnesanteckningar 
 

Närvarande lokala demensföreningar: Kalix, Boden, Skellefteå, Piteå, Pajala, Älvsbyn, Luleå, 

Övertorneå, Robertsfors. 

25 närvarande 

Förbundskonsulent Anette Svensson hälsar oss välkomna samt presenterar sig själv och 

dagens program.  

Anette började med  be föreningarna att presentera sig och svara på frågorna "Vad känner vi 

oss stolt över?", samt "Vilka  behov har vi som stöd?". 

Kalix DF( ca 80-100 medlemmar): Har bra kontakt med kommunens handikappsråd, 

anhörigträffar en gång/månad. De har haft ett antal informationer. De har festliga 

sammanträffar såsom sommarfest, surströmming, julfest. 

Boden DF( ca 35 medlemmar): Har haft 3 st studiecirklar med stöd av kommunen, använt sig 

av häftet "Fråga på", fortsättningscirkel med "Anhörigboken " som bas. Haft föreläsning "Att 

leva med Lewy Body" med Carina Boberg, fd kommunalråd Linköping. Vi har haft 2-3 

cafékvällar per termin. Blivit med i kommunens HSO. Samverkar med anhörigkonsulenten i 

Bodens kommun. Vi har ingen egen lokal utan använder ABF Bodens lokaler vid 

sammankomster, där vi  även har ett referensbibliotek för medlemmarna. 

Skellefteå DF( ca 238 medlemmar): Eget kontor med anställd kanslist. Ungefär samma 

aktiviteter som Kalix och Boden. Har haft Hugo Lövheim  som föreläsare. Har stort stöd av 

sin kanslist som finansieras genom lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Fått in yngre folk i 

styrelsen vilket är positivt. Försöker integrera ett samarbete med kommunens 

anhörigkonsulent. Har fester, träffar, informationskvällar. Samverkar med olika föreningar. 

Har aktivitetsstöd från kommunen, samt får bra stöd av kommunen. 

Piteå DF( ca 135 medlemmar): Har omstrukturerats efter att styrelsen avgick. Ny styrelse är 

upprättad. Har en ny föreningslokal som kommunen iordningställt. Samarbetar med övriga 

föreningar i kommunen. Deltar på föreningarnas dag i Badparken i Piteå som äger rum i 

augusti. Mycket gott samarbete med kommunen, som bla finansierar lokalen. Ska ha Yngve 

Gustafsson som föreläsare på Piteå stadshotell i oktober. Piteå Stadshotell har halverat hyran 

av lokal vid föreläsningen. Stadshotellet har inriktningen att bli demenscertifierat hotell. 

Föreningen deltar i Piteå kommunala tillgänglighetsråd (typ HSO). Ett nytt demensboende för 

60 platser byggs i Piteå, klart 2019. Detta ska ha en bra utomhusmiljö. Föreningen  fick 

pengar från Sparbanken i Piteå när de nominerats i en tävling. 

 



Pajala DF( ca 170 medlemmar): Startade 2005. 6000 invånare i Pajala kommun. Försöker 

vara i alla delar i glesbygden. Ingår i PAHOS med övriga handikappsorganisationer och 

pensionärsföreningar. Har lokal i Vuxenskolans lokaliteter. Aktiv styrelse. Har bla haft Yngve 

Gustafsson som föreläsare. Har temadagar i PAHOS, försöker att få Försäkringskassan att 

komma och informera, men fått nej. Har en temadag "förhållningssätt, mobbing" som riktar 

sig mot skolan och allmänheten. Har haft café "Förgät mig ej". Genomfört höstfest och  åker 

runt i kommunen, bla på boendet i Pajala. Samarbetar med Pollari i Finland. På den 

internationella Alzheimersdagen görs det alltid något, står på stan eller reser. Man annonserar 

i Torgdagsbladet varannan vecka, där det publiceras ett aktuellt avsnitt om något, kostar ca 

10000:-/år. Äldreomsorgen i Pajala omstruktureras och där finns en referensgrupp. 

Föreningen har informerat alla cirkelledare i Vuxenskolan att bli demensvän. Föreningen har 

också sökt minoritetspengar från kommunen. 

Älvsbyn DF( 66 medlemmar): Startade 2015. Lokal i servicehuset i Älvsbyn, behöver inte 

betala för lokalen. Sköter om visningsmiljön för olika handikappshjälpmedel i servicehuset 

torsdagar kl 12-15. Genomför utflykter, medlemmar bjuds på bussresan. Föreningen sköter 

telegram, skriver ut och får betalt. Ansökte på Framtidsbanken och fick 10000:-, köpte en 

dator till föreningen för pengarna. Älvsbyn ska bygga ett nytt renodlat demensboende. 

Kommunen har inventerat och kommit fram till att det behövs 145 särskilda boendeplatser 

varav 105 är demenssjuka. 

Luleå DF( 128 medlemmar): Svårt att få ihop verksamheten. Medlemsmöten en gång/månad 

med ca 20-25 deltagare. Har genomfört sommarbuffé med musikunderhållning för 

medlemmarna. Finns inga enskilda demensboenden förutom för yngre demenssjuka i 

kommunen. Föreningen håller till i HSO föreningslokaler. Man brukar vara runt på 

kommunens boenden. Firar 25-års jubileum i oktober 2018. Försöker få läkare Johan 

Niklasson att föreläsa i höst. Skickat ut frågor om demensvård till de lokala partierna med 

bara 1 svar inkommet. Man har bra samarbete med anhörigkonsulenten och demensteamet i 

kommunen. 

Övertorneå DF( 75 medlemmar):  Styrelsen kunde tyvärr inte delta, utan representerades av 

medlemmar. Startade 2016. Har fått 2 nya medlemmar i år. Har inte så många aktiviteter mht 

att det är så många byar i området. 

Robertsfors DF( ca 48 medlemmar): Man har ett demensboende i Robertsfors. Föreningen 

samarbetar med kommunen och Vuxenskolan. Tipsade om Demensbutiken i Uppsala, samt 

Demenscentrum (www.demenscentrum.se), Jenny Eriksson, ung anhörig som skrivit bok om 

att vara 11 år när hennes pappa blev demenssjuk. Föreningen hade en föreläsning med Docent 

Ulf Isaksson, Umeå som pratade om bemötande och demensens komplikationer. Detta 

arrangerades tillsammans med kommun och Vuxenskolan och gav 80 deltagare. Föreningen 

marknadsförde sig på Höstmarknaden, stod vid ingången/utgången och samarbetade med 

anhörigkonsulenten där. 

__________________________________ 

 



Ytterligare frågor diskuterades innan lunch: 

Hur kommer vi ifrån att man skäms över demenssjukdomar? 

- Genom att prata om dessa och informera/utbilda. 

Bodens demensförening tipsade om en kurs för föreningsstyrelsemedlemmar som HSO 

Norrbotten arrangerade. Anette Svensson kan gärna åka ut  till föreningarna och stödja med 

denna utbildning. 

Varför finns ingen länsorganisation undrade Bodens DF? 

- Det fanns förut, men fungerade inte och röstades ner. 

Bodens DF har skickat in en motion till kongressen för att överse om att införa 

distriktsförbund. 

LUNCH (God sådan intogs på Sunderby folkhögskola) 

Information från Demensförbundet: 

Anna-Carin Asp, styrelseledamot i Förbundsstyrelsen informerade: 

 Valberedningen centralt, förbereder ett förslag i mitten på juni till kongressen. 

 Anna-Carin presenterade Förbundsstyrelsen, 5 nya valdes in i november 2017 som 

sitter till kongressen i september 2018. 

 Förbundsstyrelsen träffas var 6:e vecka i Stockholm. 

 Valfrågor från förbundet är inskickat till riksdagspartierna. Förbundet har klassificerat 

svaren och detta poängsätts sedan. Resultatet redovisas i september innan valet. 

 Demensförbundet har skickat ut en guide till alla föreningar om hur man kan möta 

politiker och media. 

 Förbundsstadgarna är omarbetade. Rune Nilsson anlitades som expert. Förslag på nya 

stadgar som presenteras på kongressen är bl a att flytta kongressen från september till 

maj inför nästa kongress. 

 Demensvän: Visas en kortfilm. Sprid broschyren. Prata om det. Inga förpliktelser. Att 

ge kunskapen är det viktiga !  

 Medlemskap; En del föreningar undrade hur man registreras i nya systemet för att 

slippa få två tidningar hem om man inte vill ha detta. 

 Tidningens nya layout upplevdes försämrad av en del föreningar, framsidan var 

otydligt utformad. 

 GDPR: Anna-Carin orienterade om att föreningarna är skyldiga att följa denna nya 

lag. 

 Demensförbundets kongress: 14-15 september Sollentuna Scandic Star. Boende och 

kongress på samma hotell. Påminner om att anmäla deltagande senast 14 juni, samt att 

motioner skickas in. Motioner behandlas i augusti och skickas ut till alla 

lokalföreningar en månad innan kongressen. 

 Demensförbundet ska omarbeta sin hemsida under året. 



Anette Svensson berättade om telefonnumret som man kan ringa till som anhörig eller som 

demenssjuk. 

Framtidsfullmakt: Ordf Per Rahmström skulle närvara och informera om den. Men hade 

förhinder. Lokala föreningarna kan kontakta honom om någon vill att han ska komma och 

informera mera, i mån av tid. Framtidsfullmakten kan skrivas i förväg, av alla. I den kan man 

informera om vem/vilka personer som ska hjälpa. T ex sonen ekonomi, grannen praktiska 

saker. Alltså specifikt vem/vad man ska ha hjälp med. Utomstående personer, ej vårdpersonal, 

ska bevittna den. Olika bud på hur man ska handskas med den skrivna fullmakten! Personen 

har den eller lägga den i ett bankfack. Behövs mera information om det. Börjar att gälla ” när 

jag själv inte kan ta egna beslut” Men vem bestämmer det? Kan skriva in ”ska prövas innan 

den tas i bruk”. Mallar finns på www.demensforbundet.se - Avdragslexikon 

www.svenskbankforening.se – gå in och läs där ”Rollkoll”: www.rfs.se.  

Nationella riktlinjer: Framtagna. Läs dom. Bra att frågan lyfts. Kan ställas krav t ex på 

kunskap. Frågor/funderingar från föreningarna. Samverkan mellan varandra  

 

 

Därefter avslutades denna dag. 

 

Minnesanteckningar förda av: 

 

/Johan Karlman, Bodens Demensförening 


