Sammanfattning av Demensförbundets styrelsemöte 2018-11-06
Pär öppnade mötet genom att hälsade samtliga välkomna.
Ekonomi
Torbjörn Backesten informerade om Burenstam & Partners uppdrag att förvalta förbundets
och fondens aktieportföljer. Avkastningen för både förbundet och fonden är god och är sedan
starten år 2012 86,1% för förbundet och 73% för fonden.
Kommunikationsplattform
Arbetet med att ta fram en kommunikationsplattform för förbundet startade under våren
2018 i samarbete med reklambyrån Bergström & Sund. Mikael Bergström från byrån
introducerade styrelsen i det arbete som gjorts hittills och vad de föreslår blir nästa steg.
Styrelsen beslutade att utse Carina Frisk och Gunnilla Calais till en fokusgrupp för att i detalj
studera förslaget till plattform och att rapportera sina synpunkter vid nästa styrelsemöte den
10 december.
Reklambyrån har även tagit fram ett första förslag på koncept, ”Demenslyftet” som
konkretiserar kommunikationsplattformen. Tanken är att presentera en första artikel i
Demensforum nr 1/2019 samt att kommunicera detta via andra, både egna och köpta
kanaler.
Verksamhetsplan 2018
Styrelsen beslutade att den verksamhetsplan som gällt för 2018, ska gälla oförändrad även
2019. Planen ska revideras i slutet av 2019. (Not. Verksamhetsplanen finns på Intranätet,
Föreningsguiden, under flik 1 – Demensförbundet).
Webbaserad utbildning för anhöriga.
Demensförbundet har fått en förfrågan från Svenskt Demenscentrum om ett samarbete med
att ta fram en webbaserad utbildning för anhöriga. Utbildningen kan även användas av
omsorgspersonal. Syftet är att öka kunskapen om kommunikativa funktionshinder hos
personer med demenssjukdom och hur dessa kan bemötas. Styrelsen beslutade att förbundet
skall delta i samarbetet.
Föreningskonferenser 2019
Förbundet har tidigare genomför föreningskonferenser åren mellan förbundskongressen.
Styrelsen beslutade att en konferens ska arrangeras under hösten 2019 under två tillfällen,
där föreningarna fritt kan välja det datum som passar bäst. Syftet med konferensen är
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Detta kommer bland annat att ske genom att bjuda in
duktiga talare inom relevanta områden.
Lägerverksamhet för unga
Tidigare styrelse har ställt sig positiva till att Demensförbundet ska undersöka om det går att
bli delaktiga i Alzheimerfondens årliga läger för barn och ungdomar som är anhöriga till
någon med demens. Pär har varit i kontakt med Alzheimerfonden som ställer sig positiva till
ett samarbete. Pär fortsätter diskussionerna med Liselotte Jansson på Alzheimerfonden.
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Demenslots
Peter redogjorde för Appen Demenslotsen, en digital tjänst som genom ett individanpassat
upplägg portionerar ut råd och stöd till anhöriga allteftersom sjukdomsbild och behov hos
närstående ändras. Demenslotsen introducerades den 1 oktober och första kommun att
använda den är Helsingborg. Demenslotsen är utvecklad av Maria och Gustaf Cavalli.
Styrelsen beslutade att avvakta med att officiellt stödja Demenslotsen tills vidare. Om
förbundet framöver ska ge ett officiellt stöd, bör vi ges möjlighet att ha synpunkter på
innehåll.
Telefonrådgivningen
Styrelsen beslutade att ge Carina Lindegren uppdraget att vara samordnare för
telefonrådgivarna samt att sammanställa riktlinjer för rådgivarnas arbete.
Demensvän
Anni redogjorde för resultatet av kampanjen Demensvän som lanserades i början av maj
2018. Målet är att ha 5.000 demensvänner vid årsskiftet och vid dagens möte var antalet
4.625. Styrelsen beslutade att under nästa år ta kampanjen vidare i ett samarbete med ett
apotek, förslagsvis Apotek Hjärtat som tidigare visat stort intresse. Anni kommer att träffa
Alzheimer Danmark för att inhämta deras erfarenheter av att involvera de danska apoteken.
Brev från tidigare styrelseledamot Anna-Carin Asp
Tidigare styrelseledamot Anna-Carin Asp har tillskrivit personer inom och utom
organisationen, samtliga föreningar, kanslipersonal samt styrelsen med synpunkter på
arbetet i tidigare och befintlig styrelse. Styrelsen beslutade att lämna brevet helt utan
åtgärder eller kommentarer.
Rapport från konferensen Alzheimer Europe
Carina L redogjorde för helhetsintrycket från konferensen där Anni Carina L samt Peter
deltog. Sammantaget var föreläsningarna inte av bästa kvalité. Nätverkandet var däremot
mycket bra, inte minst för att förbundet fick möjlighet att presentera vårt arbete med
Demensvän i det globala nätverk som nu består av 41 länder och totalt 50 miljoner
demensvänner. Även nätverkandet mellan de Nordiska länderna var värdefullt
Förbundskonsulent, norra Sverige
Anette Svensson, som erbjudits en tjänst om 50% som förbundskonsulent för norra Sverige,
har accepterat erbjudandet och har således nu en fast tjänst.
Aktuella utredningar
Pär informerade om ett nytt direktiv ”Välfärdsteknik inom äldreomsorgen”. Förbundet
bevakar utredningsstart. Vidare har regeringen tillsatt Peter Larsson för utredare för
”Välfärdsteknik inom demensomsorgen”. Pär har tillskrivit utredaren och meddelat att
Demensförbundet vill medverka i en referensgrupp. Utredaren har lovat återkomma så snart
utredningskansliet finns tillsatt.

Anni Reimers
Förbundssekreterare
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