
Nätverksträff   Skåne och Blekinge den 26 oktober 2019 

 

Lisen Ekdahl hälsade välkommen till Senioren i Hässleholm. 

 

Anhörigstrateg Stina Landén berättade om anhörigstödet i Hässleholms kommun. 

Tidningen ”Anhöringen” går ut till alla hushåll i Hässleholm kommun, och till VC, väntrum, 
skolor, SB. Har olika teman varje nummer. 

Tjänsten som anhörigstrateg är en ren informationstjänst. En del av arbetet är utbildning till 
anhöriga och personal. Samverkan med olika föreningar, tex pensionärs- eller 
anhörigföreningar. 

”Hur ser anhörigstödet ut i Sverige?” Samordnaren i Malmö har fått detta som ett uppdrag, 
att utreda. 

Anhörigstöd är frivilligt. 

 

Föreningarna informerade om sina verksamheter. 

Karlshamn  Patrik 

138 medlemmar Har en FB sida med många följare.  

25 års jubileum i september. Pär Ramström som talare. 

Musikprojekt skall startas upp i samarbete med vuxenskolan. Skall gå runt till de olika 
boendena. 

Planeras för caféverksamhet, för närstående. Samarbete med vuxenskolan och andra 
handikappföreningar. 

Karlskrona  Britt-Inger 

70-80 medlemmar. Svårt att få nya. Visar upp sig på olika sätt. 

Läskraft. Läser, sjunger och visar bilder på olika demensavdelningar. 

Elineberg äldreboende. ”Naturen i vardagsrummet” 

Anhörigcirkel. Anhöriga till demenssjuka träffas var 3e vecka. 

Alzheimersdagen. Apoteket Hjärtat Maxi. Värvade medlemmar. 



Kaffe i Lötens kyrka. Samlade in pengar, som delades med barncancerfonden. 

Julfest. 

Är med i KPR, Kommunala Pensionärs Rådet, och Blekingegruppen, 

Kristianstad  Eva Dehlin 

105 medlemmar 

Maxi i maj. Delade ut informationskuvert och värvade medlemmar. 

Demenscafé för närstående och sjuka i någon demenssjukdom. Nystartat, planerat för 4 
gånger. Samarbete med demenssjuksköterskan från kommunen.  Träffas under lättsam 
form. Tillfälle till fika. Önskemål om förlängning. 

Musikalisk föreläsning med Jannika Häggström 24 september. Hon sjöng och pratade om 
vardagen på en demensavdelning, både i sorg och glädje. Mycket givande! Även en ung, 52 
år, kvinna berättade om sin vardag, efter diagnosen Alzheimers sjukdom. 

Besökt Elineberg Karlskrona. Mycket trevligt, närvarande engagerad chef! 

Alzheimersdagen Apoteket Hjärtat Maxi delade ut informationskuvert. 

Information på anhörigmöte på ett demensboende. 

Hörby 

30 medlemmar 

Samverkar med anhörigföreningen. 

Alzheimersdagen Apoteket Hjärtat. Värvat medlemmar. 

Föreläsning i samarbete med minneskliniken i Malmö. 

Osby Östra Göinge   Birgit  Nord 

100 medlemmar. 

Utfärd i våras till Jangtorp. Mycket trevligt! 

Anhörigcafé 1 gång/månad. 

Handikapprådet är man med i.  

Dagverksamheten läggs ner i Lönsboda. Får nu åka till Osby. Många protester och frågor. 

 

 



Hässleholm  Helene Lundh 

214 medlemmar 

Regelbundna månadsmöte med program, sång, musik, utbildning, kost, bostadsmarknaden 
för äldre mm. 

Stickcafé mycket populärt. 

Utfärd 1 gång/år. 

Anhörigcafé 1 gång/månad 

Studiecirklar 8 gånger. 

Anhörigråd, tillgänglighetsråd. 

Läskraft 

Hattparad med levande musik och god mat. Nu i höst. 

Perstorp  Alf Bohman 

74 medlemmar 

Föreläsningar 4 gånger/år 

Midsommarfirande på boendet med kaffe och tårta. 

Deltar i ett digitalt projekt, tillsammans med kommunen, om olika tekniska lösningar. 

SilviaSjuksköterska har berättat om sin verksamhet, om demenssjukdomar och bemötande. 

Träffpunktens caféverksamhet 1 gång/vecka. Samarbete mellan flera olika föreningar. 

Alzheimersdagen var det en skärmutställning, för att visa upp demensföreningens arbete. 

Ystad   Olof Arvidsson 

130 medlemmar 

Årsmöte, då apoteket Hjärtat berättade om sin verksamhet. 

VC Capio har berättat om sin verksamhet, bekymmersamt i vardagen. 

Ny ledare för omsorgen i kommunen har pratat om tankarna på sitt arbete med att leda och 
styra personal. Varit i våras, och kommer igen i höst. Mycket positivt. 

Utfärd till Backåkra. 

Bäckahästens café i Ystad. Välbesökt möte. 



Läkare skall föreläsa nästa vecka, om olika demenssjukdomar. Öppen föreläsning på em. 

Utbildning för USK och SSK i bemötande. Andreas Jönsson föreläser. Samarbete med 
kommunen. Demensföreningen inbjuder och står för kostnaderna. 

Kommunen har ett litet tapp på bemanningen. En silviassk och en silviasköterska slutar. 
Ersättes ej 

Julandakt och kaffe efter, planeras. 

Informationsmöte om framtidsfullmakt, kommer i höst.  Familjejurist som talar. 

Årsmöte planeras med sång och musik. 

Vellinge  Kristina Sandström 

105 medlemmar 

Firat 25 år i år. Fest med underhållning. 

Läkarföreläsning i våras, återkommer i höst, Upplägg ”fråga doktorn” 

Vellinge kommun har lagt ut ALL vård och omsorg på entreprenad. 

Stort problem med vanvård på ett boende. Har betalt vite, men inga större förändringar. 

Möte om hur det går till med avvikelserapportering, och kvalitetsuppföljning. Rapportera 
brister och fel! Både till vårdföretaget OCH kommunen! 

Kommunen har gjort en upphandling, så nu startar ett vårdbolag upp en ”demensby” i ett 
befintligt äldreboende, ” Måns ängar”. Inte helt lämplig byggnad, tycker demensföreningen. 
I två plan, fyra avdelningar med 14 platser på varje. Nu två grupper med demensinriktning, 
men kommunen önskar att alla platserna blir för demenssjuka. Behövs mycket förbättringar 
både ute och inne, för att kunna fungera bra för demenssjuka. Oro för att personerna som 
flyttar in, är alltför sjuka, för att kunna ta del av allt det som man säger sig vilja erbjuda. 

 

Chris Olsson informerade från förbundet 

Fina utvärderingar från de två kongressdagarna. 

Hemsidan är klar. Nytt lösenord har meddelats via nyhetsbrevet. 

Nya filmer. Mycket sevärda, men lite för mycket hänvisning till Stockholm. 

Nordisk kongress i Oslo i våras. Sverige har det nästa år. 

Apoteket Kronan vill starta ett samarbete med demensförbundet och föreningarna. 



Vi måste bli bättre på att lyfta fram föreningarna, med kontaktuppgifter på informations 
material, tex som en klisterlapp. 

Frågan om kognitiv svikt/demenssjukdom. Mycket för och emot. Vad skall Demensförbundet 
heta i framtiden? Information till allmänhet, personalgrupper av alla slag, hur görs detta? 

Bilda länsförbund? För och nackdelar?  Kommit en motion till styrelsen om detta. 

Dialogmöte med IVO. Handlade om tillsyn inom hälso och sjukvård . 5 kommuner och 
regionen i Skåne. 

”Grå pärmen” Kan det komma en ”blänkare” i föreningsbrevet, när något ändras? 

Ordförandebrevet. Kan det komma som e-post? 

Vilken fråga driver Demensförbundet i dag, som sin viktigaste fråga? Samspelet är svårt 
mellan olika kategorier av personal, politiker, beslutsfattare, chefer. Personalrekrytering, hur 
löser vi detta? Tekniska lösningar, larm av olika slag, övervakning via kamera, mm.  
Närvarande, kunniga engagerade chefer, är ett måste för bra vård och omsorg för våra äldre! 
Kostnaderna och kvalitén går inte hand i hand i kommunernas äldrevård. Kan man lära av de 
med god, mycket god kvalité, som inte, trots detta, ligger så högt kostnadsmässigt? 

 

Vill vi ha kvar nätverksträffarna i sin nuvarande form? 

Någon som har förslag, önskemål om förändring? Inbjuda någon att prata i ett visst ämne? 
Vara på annan plats? Göra studiebesök? Önskar in synpunkter på detta, innan nästa möte. 
Förslag kom upp att besöka något bra, positivt boende, för att få ta del av deras arbetssätt. 
Bjuda in någon från IVO, för att få höra om deras arbete. 

 

Nästa nätverksmöte lördagen den 25 april 2020 Senioren Hässleholm 

 

Lisen Ekdahl tackade för trevliga samtal och erfarenhetsutbyte, och vi avslutade mötet med 
kaffe och god kaka. 

 

Vid pennan 

Eva Dehlin 


