
 

Anteckningar förda vid nätverksträff för område 5 och 6, Sollentuna 2019-03-30 

Närvarande föreningar: Nynäshamn, Stockholm, Västerås, Enköping, Uppsala, Botkyrka, 
Eskilstuna, Nyköping/Oxelösund, Järfälla, Haninge, Linköping, Köping, Sollentuna.   

Per Ramström, demensförbundets ordförande hälsar alla välkommen och informerar.  

• Förbundsstyrelsens har fortsatt samarbete med Rune Nilsson som är kunnig i 
föreningsarbete.  

• Demensvän lever vidare. Förbundet har påbörjat ett samarbete med apoteket Hjärtat. 
Ett större samarbete kommer att ske med på Alzheimer dagen 21/9.  

• Förbundet kommer att byta dataplattform under hösten och föreningarna kommer att 
få hjälp av förbundet med det som berör dem. 

• Förbundet har spelat in en podcast med Läkaren Lars-Olov Wahlund enkelt berättar 
om demenssjukdomar.  

• Förbundet har föreläst för polismyndigheten och överförmyndarenheten i Stockholm 
om demenssjukdomar. 

• Förbundet är representerad i en referensgrupp kring nya Socialtjänstlagen. Pär berättar 
att det finns ett förslag på att skapa en särskild äldrelag. Motiveringen till det är att 
Socialtjänstlagen inte räcker till längre för allas behov.   

• Förbundet är också med i referensgrupp kring välfärdsteknik 
• Demensfonden går bra. Gåvorna minskade i höstas men märkte av en allmän svacka 

under hösten. Det var fler förbund/fonder som märkte samma sak. 
 

Förbundskonsulent Margareta Svensson informerar: 

• Det är viktigt att föreningspärmen hålls uppdaterad. Allt aktuellt finns att hämta hem 
på intranätet under fliken föreningspärm. När det kommer uppdateringar skrivs det om 
det i föreningsbrevet.  

• Anhörigboken är under uppdatering och kommer i nytryck innan sommaren troligen 
• Lilla boken om demens finns i nytryck sedan för ca 2 år sedan. 
• Information om rekryteringskuverten vars syfte är att få nya medlemmar. Kuverten 

innehåller förbundet broschyr glömska, välkomstbrev från förbundet, broschyren 
yngre nätverket och demensvän. Kom ihåg att lägga i ER förenings 
information/broschyr samt skriv/stämpla föreningens namn på framsidan av kuvertet. 
Kuverten finns att beställa kostnadsfritt från förbundet. (de är packade och klar med 
förbundets material). 

• Margareta informerar om att inloggning och lösenord till intranätet kommer att bytas 
framöver. Föreningarna kommer att få information när det är dags.  

• Påminnelse till föreningarna att skicka in medlemslista, resultat och balansräkning, 
verksamhetsberättelse till förbundet. Viktigt för statsbidrag till förbundet. 

• Har alla föreningar kontakt och samarbete med studieförbund? De är en viktig 
samarbetspartner för en demensförening och kan stötta och hjälpa föreningen.  



• Linköpings demensförening berättar att de skrivit en motion om behovet av vårdhund. 
Motionen är skriven tillsammans med kommunen.  

• Viktigt att komma ihåg att föreningarnas årsmöte ska ske före 31 mars och att de 
papperen förbundet ska ha ska vara hos dem sista mars också.  

• Synpunkter på att demensförbundets material inte alltid har bilder och text som vänder 
sig till den yngre målgruppen.  
 

 

Peter Almroth aktiv i Norrköpings demensförening och arbetar på studieförbundet 
vuxenskolan informerar om dialogduken som studieförbundet tagit fram.  

Dialogduken har sex punkter som grund för diskussion i en styrelse. Se bifogad länk.  

Det finns också en föreningspärm som tar upp föreningskunskap.   

Se bifogade bilagor. 

 

Övrigt: 

• Fråga från en förening som inte har datortillgång hur de ska göra eftersom mycket ska 
ske via dator. Förslag är att ta kontakt med studieförbund, skolelever och höra vad de 
kan hjälpa till med.  

• En förening undrar hur vi ska få ny kunskap i styrelsen om demensfrågor vilket de 
känner ett behov av. Tips att ta t.ex. ta kontakt med demensteam och fråga efter 
utbildning/föreläsning. Göra demens ABC som finns på demenscentrum.se. Kontakta 
anhörigcenter där det finns. Förbundet kan ta upp ny kunskap/forskning kring demens 
på föreningskonferenserna och nätverksträffar.  

• Pär R informerar om att han kommer till föreningar som önskar och föreläser om 
framtidsfullmakt. 

•  Nynäshamns demensförening tipsar om Naomi Öberg, Silviasyster som har varit hos 
dem och föreläst.  

• Fråga hur vill föreningarna att nätverksträffarna ska vara i sitt utförande? Denna 
nätverksträff är en sammanslagning av område 5 och 6 för att de är få föreningar i 
område 6 och en det finns föreningar som har geografiskt närmare till föreningar i 
andra nätverksområden. Förslag kommer att ha länsträffar och lokala nätverksträffar 
beroende på behovet. Nätverksträffarna upplevs bra eftersom föreningarna kommer 
varandra närmare och kan skapa lokala samarbeten.  

• Det kommer fram att föreningar får fler och fler medlemmar som själv har 
demensdiagnos och hur kan vi stötta dem? Förbundet anordnar cirkelledarutbildning i 
materialet Att slippa göra resan ensam. Norrköpings demensförening har 
samtalsgrupper för personer med demensdiagnos. De använder studiematerialet Att 
slippa göra resan ensam och de är två ledare som ansvara för gruppen.  

• Föreningar har haft svårt att få ihop styrelser samt upplever att de kommer färre 
personer på deras medlemsaktiviteter.  

• Fråga från förening. Kan ett boende kan vara medlem i förbundet?  Är möjligt om t.ex. 
ansvarig chef är den som står som medlem.  



• Fråga från några av de närvarade föreningarna. Ska föreningarna behöva skicka in 
medlemslistor eftersom förbundet har tillgång till Arc member? 
 

Motion om distriktsnivå: 

Bodens demensförening skickade till kongressen i en motion om distriktsnivå i 
demensförbundet. Förbundsstyrelsen vill höra föreningarna syn på ev. förändrad organisation.  

Synpunkter från deltagarna på nätverksträffen kring distriktsnivå i demensförbundet. 

Kan distriktsnivå leda till färre föreningar men större medlemsmässigt? 

Ett länsförbund ska ha egen styrelse som föreningarna ska betala avgift till. Innebär det ökade 
kostnader för lokalföreningarna? 

En länsförening kan söka pengar på länsnivå och som det är nu går demensföreningarna miste 
om den möjligheten.  

 

Verksamhet i föreningarna. 

De närvarande föreningarna delger andra om sin verksamhet, se nedan:  

– Samtalsgrupper  

– Lämnat ut rekryteringskuverten på hälsocentralerna i kommunen.  

– Har café verksamhet för anhöriga och deras närstående.  

– Har bjudit in ordförande i omsorgsnämnd till träff för att kunna samverka framöver.  

– Medlemsaktiviteter i form av anhörig café, utflykter, bussresor, stadsvandring,  

– Är högläsare på boende.  

– Haft fråga doktorn aktivitet för medlemmar,  

– Information till pensionärsföreningar, kyrkan, gymnasieskolor, 1,6 miljoners klubb, berättat 
om föreningen för god man/ överförmyndare i kommunen, träffat de politiska partierna i 
kommunen, haft utbildning för polis, brandkår och färdtjänst. 

– Medlemsavgifter med olika form av förtäring såsom pizzalunch, sommarlunch, sopplunch, 
grillkvällar, surströmmingsfest, julbord, sommar fika i en park, luciafika, jullunch, 

– Samtalsgrupp för barn till yngre personer med demenssjukdom,  

– Samarbete med demenssjuksköterska, demensteam,  

– Träff för ung anhörig,  

– Föreläsare med bra kvalité.  

– Deltagit på seniorvecka i kommunen,  

– Är med i Kommunala pensionärsrådet,  



– Inbjuder alla nya medlemmar till möte och informerar om föreningen samt bjuder på fika.  

– Deltager i anhörigvecka tillsammans med kommunen. 

– Skickar ut medlemsblad till medlemmarna ett par gånger/år.  

– Är med på kommunens anhörigutbildningar.  

– Deltager på samordningsträff tillsammans med region och andra föreningar. 

– Träffar anhörigstödjarna i kommunen. 

– Lämnar demensforum till alla boenden i kommunen.  

– Haft föreläsningsserie med olika föreläsare.  

 

 

 

Bilagor: 

Kontakt kort  

Föreningsguiden/föreningsduken 

 

Vid pennan 

/ Anette Svensson, förbundskonsulent Demensförbundet 

 


