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Till ordförande/kontaktperson

Utmanande tider – men vi måste se framåt!
I dagarna har våren gjort halt i vårt land. Just nu snöar det utanför mitt fönster. Vi får hoppas att det inte blir liggandes, det är ju ändå mitten av maj. Om man ska se något positivt så
är det att allergiker kan få lite andrum. Frågan är dock huruvida covid-19 trivs bättre i kyla
eller värme. Därom verkar de lärde tvista.
Mycket har hänt sedan mitt senaste ordförandebrev och världen ser inte likadan ut. Då skrev
jag om alla aktiviteter vi hade i planeringen. Det var bland annat Nordiska mötet där HM
Drottningen tackat ja till att medverka, tillsammans med flera framstående talare. Detta är
naturligtvis inställt, eller snarare skjutet på framtiden. Vi får avvakta och se vad som händer.
Våra telefonrådgivare har nu mycket bråda dagar. En viktig fråga som anhöriga ofta lyfter, är
att de inte får besöka sina nära och kära på boenden. Detta har ofta lyfts i media och av oss på
Demensförbundet. Jag vet också att ni i föreningarna också får synpunkter. Vår inställning är
att med lite god vilja, går det att ordna. Nyligen kunde vi höra om ett boende som installerat
plexiglasskiva som gjorde det möjligt för anhöriga att få en stund tillsammans.

Regeringens satsning på äldreomsorgen
En positiv nyhet som kom från regeringen den 12 maj, är att man nu lanserar ett
”äldreomsorgslyft” som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Enligt regeringen möjliggör detta fler fasta anställningar.
Satsningen omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Regeringen säger att
satsningen ligger i linje med det som presenterats av SKR och Kommunal, där de bedömde att 10 000 personer skulle kunna omfattas.
Demensförbundets 12-stegsprogram för ett demensvänligt samhälle
Även om orosmolnen nu ligger tungt över oss alla, måste vi se framåt. Förr eller senare är vi
igenom pandemin och då gäller det att ta lärdom och att jobba för att förbättra det som nu
visat sig inte fungerat. Jag tänker då främst på situationen med smittade på våra boenden,
låg bemanning och i många fall dålig utbildning bland personalen. Frågor vi drivit under
många år.
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Nu är det dock dags för oss att visa vägen framåt. Därför har vi skapat ett 12-stegsprogram,
som beskriver en god demensvård genom hela sjukdomscykeln. Både för den som är sjuk och
för den anhörige. Vi kan inte bara påpeka det som är fel, utan att berätta hur vi ser att lösningarna ser ut. Med allas vår samlade erfarenhet, så är vi en trovärdig röst. Idén bakom programmet är att med fakta få beslutsfattare på alla nivåer att förstå att en god demensomsorg är
en vinning för alla, inte minst ekonomiskt. Som vi vet förstår politiker och tjänstemän kronor
och ören ofta bättre än mänskliga värden. Du hittar programmet på hemsidan under rubriken
Vårt uppdrag -> Projekt och kampanjer ->Tolv steg mot ett demensvänligt Sverige.

Ny förbundskonsulent
Sist, men inte minst, vill jag nämna att vår nya förbundskonsulent börjat. Från den 1 maj har
Maria Hörtin tillträtt sin tjänst. Då vi befinner oss i dessa Corona-tider så ägnar Maria sin tid
just nu till att läsa in sig på förbundet och föreningarna. När situationen så medger, kommer
Margareta Svensson att introducera Maria i det praktiska arbetet.

Förbundsordförande Pär Rahmström
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