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RAPPORT NÄTVERKSTRÄFFAR/ 

KICK-OFF SEPTEMBER 2021 
 

Luleå 4-5/9 

Gävle 11-12/9 

Göteborg 18-19/9 

Växjö 25-26/9 

 
INNEHÅLL: 
Bakgrund, om nätverksträffarna och program, reflektion, vårt förslag 
och slutord. 

Sammanställning av grupparbeten och utvärdering Luleå  

Sammanställning av grupparbeten och utvärdering Gävle 

Sammanställning av grupparbeten och utvärdering Göteborg 

Sammanställning av grupparbeten och utvärdering Växjö 

Bilaga 1: Powerpointpresentation Inledning- förbundskonsulenter. 
(Lördag) 

Bilaga 2. Presentation gjord av Studieförbundet Vuxenskolan. (Söndag). 
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BAKGRUND: 

Under våren 2021 fick förbundskonsulenterna av förbundsstyrelsen uppdrag att 
kontakta de lokala demensföreningarna för att få en bild om läget hos föreningarna 
och rapportera resultat till förbundsstyrelsen. Rapporten redovisades för 
förbundsstyrelsen juni 2021. Vid kontakten med de lokala demensföreningarna 
framkom att det fanns ett stort behov hos demensföreningarna att få möjligheten att 
träffas för att komma igång igen. Nätverksträffarna som varit inställda våren 2020 och 
2021 har varit mycket saknade. För att möta demensföreningarnas behov föreslog 
förbundskonsulenterna förbundsstyrelsen att genomföra fyra nätverksträffar under 
hösten 2021. Nätverksträffarna syfte har varit att ge föreningarna en KICK-OFF, stöd, 
påfyllning för att orka med det ideella arbete som de gör, ge energi och möjlighet att 
bygga nätverk mellan varandra.   

Demensförbundets styrelse beviljade medel för att de fyra nätverksträffar skulle 
kunna genomföras under hösten 2021. Nätverksträffarna har gått under namnen KICK-
OFF och genomfördes i Luleå, Gävle, Göteborg och Växjö under september månad. 
Demensförbundet har avtal med Scandic därav lades nätverksträffarna till fyra av 
deras hotell strategisk geografisk i landet.  

 

OM NÄTVERKSTRÄFFARNA OCH PROGRAM:  

Inbjudan med digital anmälningsblankett till nätverksträffarna skickades till 
föreningarna per post och mail i början av juli månad.                                                           
En påminnelse skickades ut per mail i början av augusti.  

Nätverksträffarnas program bygger på de lokala demensföreningarnas behov som 
framkom i nulägesrapporten. Nätverksträffarnas program har varit lika i alla fyra 
nätverksträffarna. Förbundskonsulenterna har varit ansvarig för all planering och 
genomförande av programmet och har deltagit på nätverksträffarna.     

För att få ett likvärdigt grundprogram, innehåll och budskap för alla nätverksträffar har 
vi genomfört flera digitala planeringsmöten med de fyra personerna från 
Studieförbundet Vuxenskolan som hållit i söndagens program. Planeringen har skett 
vid ett par tillfällen digitalt via Teams/Zoom/Jitsi, telefonsamtal och mailkontakt under 
sommarmånaderna. Även en digital uppföljning med Vuxenskolan kommer att 
genomföras. Detta för att utvärdera konceptet, innehåll och deltagarnas synpunkter 
samt se vad vi kan samverka om framöver.   

Lördagen ägnades åt att ge föreningarna stöd och att de skulle få tid tillsammans för 
att kunna nätverka, samtala och prata med varandra. De har i grupper om 7-9 
personer pratat utifrån frågeställningen vad som hänt under pandemin och framtiden 
och vilket behov av stöd och hjälp de har som föreningar från 
demensförbundet/förbundskonsulenter. Gruppindelningen var klar innan 
nätverksträffarna och gjorts slumpmässigt för att få spridning av deltagarna. 

Lördagen startades med att förbundskonsulenterna informerade allmänt om 
demensförbundet, ändamålsparagrafen och förbundets verksamhet, se bilaga 1.          
På eftermiddagen informerades kort om nytt material och broschyrer samt allmänt om 
föreningsguiden som är föreningarnas stöd i vardagsarbetet.                                              
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På ett bord i konferenslokalen fanns möjlighet för deltagarna att ta med sig av aktuella 
broschyrer och senaste demensforum.  

Söndagens program handlade om föreningsarbete, föreningsutveckling och ansvarig 
för genomförandet var personer från Studieförbundet Vuxenskolan.  Även söndagen 
innehöll kortare grupparbeten i mindre grupper. Vuxenskolans program se bilaga 2. 

Efter lördagens middag fick deltagarna ta del av lokal underhållning.  Även detta 
skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  Vuxenskolan har också tagit 
emot anmälningar till nätverksträffen tillsammans med förbundskonsulenterna. 

I slutet av augusti skickades en skickades en skriftlig inbjudan till förbundsstyrelsen att 
deltaga på nätverksträffen digitalt en stund under lördagseftermiddagen. 
Förbundsstyrelsen tackade nej med motivering att inbjudan att deltaga kom med för 
kort framförhållning, ingen hade möjligt att deltaga och att det var på en helg. 
Information om nytt från förbundsstyrelsen till nätverksdeltagarna skedde i form av 
ett skriftligt brev som delgavs deltagarna vid alla nätverksträffarna.  

I Luleå deltog 23 deltagare från 12 föreningar, i Gävle deltog 44 deltagare från 25 
föreningar, i Göteborg deltog 21 deltagare från 12 föreningar och i Växjö var det 42 
deltagare från 22 föreningar. Totalt har 130 personer deltagit i nätverksträffarna och 
71 föreningar har varit representerade.                                                                          
Eftersom höstens nätverksträffar genomfördes på färre platser än normalt innebar det 
att demensföreningarna träffade demensföreningar från andra nätverksområden som 
de normalt inte brukar göra. Det gav dem möjlighet att knyta nya kontakter.   

 

 
 VÅR REFLEKTION: 

De lokala demensföreningarna har stort behov av att träffas regelbundet och delge 
varandra vardagen som de delar. Som ideell person i en demensförenings styrelse kan 
man känna sig ensam i vardagen. Det är mycket viktigt att ge dem möjlighet att träffas 
för att kunna få påfyllning av idéer, tips och att få dela sina tankar med andra.           
För att behålla det engagemang som finns i de lokala demensföreningar och deras 
styrelse så behöver de bli sedda och uppskattade vilket nätverksträffen KICK-OFF fått 
dem att göra. Det stora och ideella engagemanget i demensföreningarna måste vårdas 
och tas om hand för att de ska orka driva frågor om god demensomsorg, stöd till 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Att ge demensföreningarna 
omvårdnad är ett måste. Utan demensföreningarna inget Demensförbund. 

Demensföreningarna måste ges möjlighet att ses fysiskt minst en gång/år för att de 
ska orka ge av sitt engagemang och sitt ideella arbete. Digitala möten kan ske när det 
handlar om information eller frågor som ska svaras på men inte när det handlar om att 
nätverka och skapa nätverk. Viktigt att alla demensföreningar får möjlighet att deltaga 
och det sker genom fysiska nätverksträffar. Utvärderingarna visar att när 
demensföreningarna får möjligheten att möta andra föreningar ger det personerna 
styrka att arbeta vidare i den lokala demensföreningen.  

När demensföreningarna får stöd regelbundet gör att de kan hålla ångan uppe och får 
inspiration att fortsätta.  
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FÖRSLAG: 

Vi föreslår att Demensförbundet avser medel för att genomföra fyra större 
nätverkssträffar med övernattning var tredje år. Vi föreslår att den genomförs på 
hösten det år det inte genomförs kongress eller föreningskonferens.                                                                   
Nätverksträffarna i de nio nätverksområdena fortsätter som tidigare och genomförs på 
våren. 

Nätverksträffarna kan fungera som brobryggare och leda till en bättre kontakt mellan 
demensförbundet och föreningar. Vid nätverksträffarna informeras om nytt från 
förbundet i form av material och information. Eftersom många föreningar och 
personer deltager på nätverksträffarna är de ett bra forum att nå ut med det man vill.  

Det är också viktigt att utveckla fysiska lokala och regionala nätverksträffar och att 
stödja lokala nätverksträffar anordnade av demensföreningarna och 
förbundskonsulenter tillsammans.  

I demensförbundet verksamhetsplan för 2020-2022 står att förbundet ska stödja 
sviktande föreningar. Vi ser nätverksträffarna som en sätt för demensförbundet att 
fånga upp sviktande föreningar och i tid stötta dem.   

 
 

SLUTORD:  
Ett stort TACK till alla engagerade ideellt arbetande personer från de olika 
demensföreningarna som deltagit och delgett sina erfarenheter, tankar och 
engagemang.      

                                                                                                                                        
Ni gör ett otroligt värdefullt arbete för att ge personer med demenssjukdom och 
anhöriga det stöd och hjälp de behöver.  

Ett stort TACK till Christer Lindahl, Ellinor Lundström, Anna Anteryd och Johannes 
Mattisson från Studieförbundet Vuxenskolan som varit ansvarig för att sprida kunskap 
om föreningsarbete och föreningskunskap.  

 

Margareta Svensson och Anette Svensson.  

Förbundskonsulenter Demensförbundet  
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LULEÅ 4-5/9 

 

         Deltagare på Nätverksträff KICK-OFF Luleå. 

Hur har det varit under pandemin?  

Vilken verksamhet har ni haft under pandemin: 

Tråkigt, fika, lunch, utevistelser, samtalsgrupper utomhus, teamsmöten, låg aktivitet. Digitala möten 
och utomhus styrelsemöten även fysiska årsmöten och styrelsemöten. Boulegrupp för anhöriga. 
Olika hälsocentraler arbetar olika.  

Olika erfarenheter. Ingen verksamhet över lag i föreningarna. Många nya medlemmar, stort behov av 
stöd och samtal. Frustration över att inte kunna stödja/hjälpa. Fin grupp, stort utbyte av varandra per 
telefon och möten utomhus. Sjungit utomhus och bjudit på fika. Digitala styrelsemöten och 
medlemsmöten/årsmöten. 

-Stiltje, ingen möjlighet till aktivitet, all planering lades ner, någon aktivitet sommaren 2020. Annars 
senast 2019, utomhusaktiviteter har till viss del förekommit. 

VIKTIGT! 

Ordna träffar och genomför för den som kommer. 

Diskussion och samtal kring insatser i olika kommuner, stöd till anhöriga och demensföreningarnas 
möjlighet att finnas med/påverka. 
Väldigt lite verksamhet styrelsemöten-vissa haft regelbundet, andra endast fåtal, digitalt eller ute. 
Gjort något till jul till boende. Tappat medlemmar.  

 

FRÅGA: Har demensförbundet varit aktiva när fokus i samhället kritiserat besöksförbud och de stora 
antal som fått palliativa åtgärder? Finns demensförbundet i den debatten? 
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Framtiden: 

Hur går vi som demensföreningar vidare efter pandemin? Samtala kring vilken hjälp/stöd ni 
behöver som demensföreningar av demensförbundet och förbundskonsulent? 

Medlemsvärvning, bilda nätverk regionalt och lokalt. 

Reklam/annons från förbundet nationellt- Lokalföreningar-koppla till annons- Facebook 

Hur sätter vi ner foten när vi får info från ex boende att de demenssjuka mår dåligt. Kan förbundet 
skriva ihop ett standardiserat brev/mejl som vi kan skicka lokalt? 

Påminnelse att vi fått info samt vad vi arbetar med/för/mot. 

Framtid: Startar upp så smått, en del har föreläsningar inplanerade, andra startar anhöriggrupper, 
studiecirklar med teman. 

Vad har vi för nytta av förbundet? 
Hantering av medlemsregistret önskas av en del, andra tycker det fungerar bra som det är.  

Förbundet syns inte, är anonymt. Borde samarbete mer med Svenskt Demenscentrum.                
Förbundet centralt syns inte.  
Vi tycker att förbundets styrelseledamöter ska vara tillgängliga för alla lokala styrelseledamöter.  
Fortsatta nätverksmöten i någon form, gärna 1 gång/år med övernattning= 2 dagar. 

Samarbete mellan närliggande föreningar-kanske kan förbundskonsulent hjälpa till. 

Mer fysiska möten, cirklar med mera.  

Behöver hjälp med: 

-Demensförbundet och Vuxenskolan utbilda anhörigstödjare. Olika förutsättningar i olika kommuner, 
kartläggning och förbundet och konsulent. Arbeta med andra föreningar i kommunen.  

Framtiden: Känns fortfarande ostabilt pga. pandemin. Planerar för föreläsningar och andra 
medlemsaktiviteter, vattengymnastik. 

Alzheimerdagen/ Behöver mer demensfokus/Demensförbundet syns vi på rätt sätt för oss? Är 
anhörigdagen 6 oktober vårt alternativ? Bara aktiviter anordnas av kommuner den dagen. Vi behöver 
synas som förening! Ta fram vår symbol med molnet och solen och den gula färgen likande det röda 
som 1,6 miljoner klubben gör. Vi behöver ny bredd. Saknar diskussioner med hela 
gruppen/erfarenhetsutbyte.  

Stöd från förbundet: 

-Mer information från vårt moderförbund är så viktigt! Vad är på G? i förbundet? Planer på 
framtiden. Samarbete med demenscentrum/Svedem/ hur ser det ut? Kan vi som förening dra nytta 
därifrån? Svårt att få information och stöd under pandemin.  

-Återuppta tidigare planering. Träff med planering, träff med politiker, samtalsgrupper. 
Alzheimerdagen-viktigt  hur nå allmänheten. 

-Vilken hjälp/stöd? Gärna besök av förbundskonsulenten!                                                                       
Diskussion om centralt medlemsregister eller att föreningen sköter det själv. 
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Sammanställning utvärderingen nätverksträff KICK-OFF, Luleå  

Dina ord om lördagen:  

- Bra trevligt. Fick mycket bra information av Anette. Grupparbetena var givande. 
Många bra förslag och idéer som jag tar med mig ”hem och ska föra vidare. 
Kanske använder vi en del. 

- Så trevlig dag. Fritt tänkande och en massa info om andras upplevelser av ett 
åldrande med demens. Vi kommer att förmedla till våra styrelsemedlemmar, 
riktlinjer med samarbete med tex PRO och SPF. Detta bör ordnas från förbundet: 
Gala för dementa och deras anhöriga på TV. 

- Bra upplägg med diskussioner och utbyte av erfarenheter i smågrupper där alla kan 
komma till tals- och blandning från olika föreningar. Fått tips hur andra föreningar 
jobbar.  

- Givande dag med många trevliga människor och många nya infallsvinklar. Ett bra 
upplägg av dagens program. 

- Bra upplägg, bra grupper, trevligt umgänge. Mycket bra idéer att ta med hem. 
- Bra att träffa andra föreningar som även haft nedsläckt verksamhet, fått inspiration 

om att ha en e-post kontakt och information till medlemmarna. Fått tips om 
intressanta föreläsare. Fått kännedom om demenscentrums verksamhet. Kunna 
samverka med närliggande förening om aktivitet. 

- En bra dag. Mycket innehållsrik. Anette duktig. 
- Bra samtal i små grupper. Goda idéer! 
- Informativt. Trevligt att utbyta åsikter och erfarenheter.  
- Bra samtal i små grupper, fantastiska delningar. Hade önskat uppsummering i den 

stora gruppen! Mer information om förbundets arbete just nu. Söker tips om 
”nystart” och förnyad anhörigdag. Trevlig samvaro, fina lokaler, festlig avslutning 
med lokal trubadur. 

- Givande diskussioner med andra föreningar. 
- Bra träff, att utbyta tankar, råd och tips personligt istället för mail eller digitalt. Att 

efter all ”instängdhet” får se och träffa andra ett stort plus. 
- Bra att fokusera på ett fåtal aktuella frågor( pandemin och framåt). Gruppindelning 

i förväg bra. Lite fundering- coronaavstånd gick inte att hålla. 
- Mycket givande dag med många tips från föreningarna. Intressanta samtal och 

trevlig samvaro. 
- Bra upplägg med mycket tid till samtal/nätverkande i de olika grupperna. 
- Trevligast att få träffa andra personer från andra föreningar i samma situation som 

en själv och att få höra en massa tips om hur man inom andra föreningar skött den 
underliga tid som varit och vad de planerar för att gå vidare 

- En trevlig dag-första gången för mig som ny i föreningen. Kul att möta andra. Bra 
innehåll. Trevlig underhållning på kvällen. Nicklas var toppen. Lite tätt- svårt att 
hålla avstånd. Skulle gärna ha sett att man inte grupparbetade med samma 
personer. Kul och bra att variera. 

- Bra dag! Många tips och idéer från övriga föreningar. Bra med grupper blandade.  
- Bra med inte så stor grupp. Mycket utbyte av tankar och idéer. Mycket mat och 

andra gosaker, Trevlig kväll med duktig trubadur. Glad och positiv Anette. 
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Dina ord om söndagen: 

- Informativt. Kanske vi kunnat göra nya grupper. Nu finns massor att göra när vi 
kommer hem,- hoppas vi orkar. 

- Vi har haft ännu en bra ”pratdag” och infodag. Många bra tips. Jag är NÖJD. 
- Bra information om föreningsliv och vad man ska tänka på och nyheter. 
- Mycket info och tips från vuxenskolan. Inblick vad som gäller föreningarnas 

arbeten. Tack till Anette. 
- Jättebra info om samarbeten. Bra samtal i gruppen. 
- Mycket bra information om studieorganisation från vuxenskolan. Trevliga 

grupparbeten som gett ? från vår förening.  
- Även idag en bra dag. Duktig föreläsare Christer. 
- Bra info 
- Informativt. Många tankeställare-dela med sej. Viktigt att nätverka. 

Föreningsutveckling.  
- Otroligt intressant föreningsinformation från vuxenskolan. Ny information om 

STIM, arkivering mm uppdatering om lagkrav PLIKT. 
- Bra information SV samt fortsatt bra samtal med andra deltagare. 
- Bra dag, mycket info som vi för vidare till resten av styrelsen där kan vi fortsätta 

arbetet och diskussionen. 
- Bra med föreningsinformation-utbilda. Fungerade bra med grupperna och 

redovisa. Överhuvudtaget genomtänkta dagar.  
- Vi har fått bra information och haft bra gruppsamtal. 
- Bra föreningsinformation. Positivt med kontakt/nätverkande med andra föreningar. 

Många idéer att ta med sig hem till föreningen.  
- Nyttig info från Christer Lindahl om styrelsearbete mm.  
- Reflexion. Att det skulle behövas mycket mer av övning i praktiskt 

föreningsarbete. Föredömligt: korta grupparbeten 
- Bra dag, lärt mycket. 
- Bra info från Vuxenskolan 
- Givande med föreningsutveckling, Tips och idéer. (kanske lite för mycket” reklam 

”kring vuxenskolan) Fast föreläsaren var bra och tydlig. 

 

Tips inför kommande nätverksträffar: 

- Ser fram emot FB kurs. 
- Nyttigt, intressant/ regelbundna träffar årsvis SÅ BRA. 
- Skicka ut frågor i förväg( som nu) och att vi kan föreslå innehåll. 
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  GÄVLE 11-12/9 

 

Deltagare på nätverksträffen KICK-OFF Gävle. 

Hur har det varit under pandemin? Vilken verksamhet har ni haft under pandemin? 

Aug 21: Utflykt, kaféträff, påtryckning till region-politiker, promenad anhöriggrupp. Fest ute. . Enkät 
till socialchef, vad har gjorts under pandemin-statliga medel till kommunen. Blomstercheck till jul, 
info via mail eller brev. 

Lugnt, styrelsemöte och årsmöten ute och digitalt. Grupper legat ber-snart igång.  

Möte med anhöriga, barnbarn. Föreläsare ”Jenny Eriksson”, Stor vikt av gruppen betyder mycket. 
Personliga kontakter-mun mot mun. 

Föreningar ge info på APT-Handläggare. Tips på föreläsare: W. Hoffman, Yngve Gustafsson, Björn 
Lennhed.  

Alla är överens om att det har varit svårt att genomföra aktiviteter som vanligt. Årsmöten har skjutits 
fram i tid, hållits utomhus eller digitalt.  

- Det har inte varit särskilt mycket verksamhet, allt inställt inga föreläsningar. Enbart årsmöte. 
- Ingen verksamhet. Vi hann med årsmöte i juni 2020. 2021 har vi väntat och väntat. 
- Ingenting har hänt årsmöte utomhus, kännbart för anhöriggrupper inställt. Vi har börjat att 

komma i gång med grupper. Kör i gång under hösten med anhöriggrupper. 
- Årsmöten och styrelsemöten har genomförts på olika sätt digitalt eller på annat säkert sätt. 

Alzheimerdagen 2020 uppmärksammades genom att tårta levererades till demensboendet. 
Inga medlemsaktiviteter, föreläsningar eller anhöriggrupper. 

- Årsmöte har hållits utomhus. Information har skickats ut till medlemmarna om att de inte är 
bortglömda. Styrelsemöten har hållits utomhus och vi har haft lite aktivitet. 

- Vi har fått tagit bort årsmöte 2020 och 2021. Hyrde lokal för att anhöriggrupp skulle kunna 
hållas. Nyligen ett möte om svamp. Pizzalunch i våras lunch ute trots kallt väder. Nu äntligen 
har kommunens lokaler blivit fria. Vi gör programmet från ifjol. 

- Tipsrundor har genomförts eftersom det är utomhus. Vi har haft lite verksamhet. 
- Årsmöte utomhus, inga grupper. Första aktivitet som kommer att genomföras är kommande 

Alzheimerdagen. 
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- Julgodis från föreningen delades ut till medlemmarna 
- Ingen aktivitet i de flesta föreningar. 
- Många oroliga samtal och mycket epost i Stockholms föreningen. 
-  Walk and Talk i Stockholm, 
- Ett fåtal medlemsmöten. 
- Samverkan med varandra 

Framtiden: 

Hur går vi som demensföreningar vidare efter pandemin? Samtala kring vilken hjälp/stöd ni 
behöver som demensföreningar av demensförbundet och förbundskonsulent. 

-Anhörigträffar digitalt som komplement till fysiska träffar. 

-Framtidsfullmakt-info 

-Att som förening rikta sig till alla, inte bra till medlemmarna. 

-Bussutflykt 

- Informera! Vård och omsorgsprogrammet, äldreboenden, pensionärsorganisationer 

-Leta ordförande 

-Brev till medlemmarna bättre än mail. 

-Promenadgrupp med kontinuitet 

-Månadsmöten med program: Demenssjuksköterska, minnesmottagning, anhörigkonsulent, 
socialchef, jurist. 

-Utflykter för person med demenssjukdom+anhörig 

-Besök på boenden för samtal med personal 

-Facebook 

-Samarbete mellan mindre föreningar 

-Föreningskassörer behöver mera stöd från förbundet.  

-Demensförbundet behöver ta ett steg fram-visa sig. Då får föreningarna lättare att visa sig. Om inte 
föreningarna finns, så finns inte förbundet! 

-Lite osäkerhet, behöver uppstart. Planering halvår/helår. Medlemsmöte-begränsat antal. Tänka på 
restriktioner. Aktivitet på Alzheimerdagen-info-sjukhus-stan-ute i byarna-tipspromenad. 

-Bjuda in dej (konsulent) kommer förutsättningslös. Bollplank.  

-Förbundet -stötta er ca 110 föreningar. Tips/råd-kontakt med förbundsstyrelsen. Förbundet Carina 
Rejmus datahjälp snabba svar.  

-Förklara Arcmember. Önskar kontinuerlig utbildning i Arcmember.   

-Förslag: Ändra på rullisten vid medlemskap. Förbundet ska stå längst ner! Eller inte stå med.  Alla 
lokalföreningar först.  

-Demensförbundet bör vara tydligare i sin info. 
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-Vi har alla haft svårigheter med att ordna aktiviteter osv. för medlemmarna samt att hålla 
styrelsemöten. Vi kommer att ta nya tag för att fortsätta verksamheterna i föreningarna.  

Aktiviteter kommer framöver:  

- Alzheimerdagen uppmärksammas för medlemmarna. 

- Stå på torget och visa oss samt dela ut information under veckan när det är Alzheimerdagen  

- Filmen ”The Father”, har visats och efter filmen fanns tid till diskussion 

- Filmen ”Still Alice” 

- Mjukis hundar, barndockor att gosa med har skänkts till boenden 

- Det har köpts in material av olika slag för aktiviteter till boenden 

Vi tipsar varandra om Traditions TV, Kulturarenan, ”Sommar” Ingemar Skoog, Demenspoden Svenskt 
Demenscentrum, Henrik Frenkels podd, NKA osv. Det finns massor av olika filmer, webbutbildningar, 
föreläsningar att se och lyssna till. 

Annonsering, hur vi kan annonsera lokalt diskuteras. 

 

Vilken hjälp och stöd behövs från förbundet/förbundskonsulent? 

Viktigt med nära kontakt till förbundet för oss lokala föreningar, återkommande information från 
Demensförbundet som kan lämnas ut lokalt. (i vilken form kan diskuteras eftersom det ser olika ut i 
föreningarna med digitaliseringen) 

Vi vill få mer information från om tex. vad som sker på förbundet, forskning. 

Finns det någon sammanställning på olika länkar, filmer, föreläsare böcker osv. som föreningarna kan 
dela med sig av till medlemmarna? 

Utbildning till de som leder anhöriggrupp efterfrågas av föreningarna.   

Introduktions material för föreningar vi vill ha kompetens för att kunna ha en gemensam bas att stå 
på. Viktigt att personer som har kunskap inom området som profession för att kunna informera i 
gruppträffar. Många som håller i anhörigträffar/anhörigsamtal i föreningarna har yrkeserfarenhet av 
att hålla i och leda grupper.  

Hos några föreningar har Demensteam tagit över, startar upp anhörigträffar/anhörigsamtal och 
startar upp. Flera i gruppen säger att det skulle vara bra att ha en person i anhörigsamtalen/anhörig 
grupperna som är utbildade ledare. Det finns föreningar där Studieförbundet ska utbilda 
gruppledare.  

Tips och förslag i en slags ”kunskapsbank” för föreningarna och där föreningarna själva kan lämna 
tips och goda exempel.  

Stämplar, adresslappar, roll-ups, beachflaggor att beställa från förbundet finns det? 

Det finns föreningar som samverkar med Demensteamen där de fortfarande finns kvar i 
kommunerna ute i landet. Vill grupperna fortsätta att träffas tar demensföreningen över gruppen.  
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Kan Demensförbundet och Studieförbundet ordna gemensam utbildning för föreningarna att leda 
grupper? 

Stämplar, adresslappar, rollups, beachflaggor att beställa från förbundet finns det?  

Gruppen är överens om att vi kan ringa till dem när vi behöver hjälp. Stödet är mycket bra, snabb 
återkoppling genom mejl eller telefon. 

Sammanfattning:  

Det behövs utbildning i vård och omsorg för att personal ska veta hur de ska bemöta, ökad kunskap 
inom området demens.  

Det är svårt att komma i kontakt med de som nyligen insjuknat och deras anhöriga. 

Vi skulle kunna finnas med i en plan för nyinsjuknade i kommunerna. Det ska vara tryggt för anhörig 
och den närstående som är sjuk. Vad kommer att hända? 

Viktigt att föreningarna finns representerade i kommunen, tex. NHS, KPFR, KPR för att kunna påverka 
(förbättringsarbete). Viktigt att föreningarna blir informerade om vad som sker i kommunerna i 
frågor som gäller de personer som vi möter osv. 

Det ser olika ut i de olika föreningarna kring digitalisering.  

Anhörigstödet ser olika ut i landet. Därför är det bra att vi kan ha nätverk för att tillsammans 
utvecklas och förbättra i våra föreningar med hjälp av konsulenterna för att föreningarna ska kunna 
bidra till en förbättrad situation till anhöriga och närstående.  

 

Det viktiga är att vi får i gång våra aktiviteter. Hur kommer vi vidare? Det börjar att starta upp nu. 

Vi ser framåt. 

Bra om de föreningar som är nära varandra kan samverka om föreläsningar och annat. 

Förutsättningar är väldigt olika för våra föreningar, vissa har ingen datorvana eller andra hjälpmedel. 

En del har mycket stöd av sin kommun med gratis lokal och stöd på olika sätt. 

Stockholms verksamhet skiljer sig väldigt mycket. 

Vi talade om Anhörigperspektivet och oron i äldreomsorgen och problemet med att alltför många 
inte vill ta vaccin. 

God stämning i vår grupp. 
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Sammanställning utvärderingen nätverksträff KICK-OFF, Gävle  

Dina ord om lördagen:  

- Mycket givande dag. Bra information. Givande nätverkande, goda tips. Bra 
erfarenhetsutbyte. Trevlig kväll med god mat, underhållning och många goda skratt. 

- -Mycket bra att få utbyta erfarenheter. Bra ihop sättning av grupper. Bra upplägg. Trevlig 
kväll, god mat, bra underhållning. 

- Tänk att vi träffats på riktigt! Det här behövdes, vi behöver nätverka. Bra att få göra 
grupparbete. Alla hade något att dela med sig. En mycket bra dag som varit givande. 

- Väldigt givande dag-toppen med gruppindelning-mycket nätverkande. Fantastiska möte-
härliga deltagare. God middag-trevligt sällskap vid bordet. 

- Hade önskat närvaro från förbundet-med info från dem-tyvärr avböjde dom. 
- Bra dag men var lite luft i lokalen. I rummet fanns ingen AC så att det blev varmt även om 

fönstret var öppet hela natten 
- Mycket bra diskussioner i gruppen. Kul och intressant att få byta kunskap och erfarenheter 

med varandra. Väldigt givande speciellt för mig som är ny i styrelsen. 
- Jättekul att äntligen få träffas. Man får kickar och tips och det känns kul att vara i gång igen. 

God mat, trevlig personal. Trevlig kväll. Det gjorde NI bra! 
- Fantastisk Dag Ledarengagemang!! Intresserade deltagare. Givande grupparbete. Vilket 

behov!!! 
- Uppmuntrande att alla föreningar haft samma problem under pandemin och var i uppstart 

av nya aktiviteter. Behovet av stöd från förbund och konsulenter var högst olika från olika 
föreningar. Vi har mycket att lära av varandra.  

- Viktig information från Margareta och Anette. Samtal i grupp. Intressant att samtala om hur 
andra föreningar arbetar. En del skillnader beror på geografin. Många behöver arbeta med 
att få fler medlemmar. Trevlig middag. Gärna mer svenska visor. 

- Bra organiserat. Roligt att träffa konsulenterna fysiskt. Givande att få träffa andra 
styrelsemedlemmar fysiskt. Fick stor behållning  av diskussionerna i gruppen, pratsamma och 
uppmärksamma deltagare. Grupparbetets fråga var enkla men gav många svar, en bra bredd. 

- Intressant och roligt med bra frågor och att träffa andra från olika föreningar. 
- Bra info! Lite besk stämning, Trevligt och nyttigt med grupparbeten. 

Förbundsstyrelseledamöter behöver inte delta om de inte kan tala om vad de kan ge oss. 
- Mycket givande. Fick mycket inspiration för framtida planer. Bidragsmöjligheter, info om 

försäkringar intressant. Irriterande med ändrade datum för kongressen. Pärs avgång? Mycket 
funderande. 

- Efter en lång ”umgängeskarantän” kunna samlas och byta tankar, idéer, erfarenheter med 
andra som brinner för samma sak, det känns befriande. Det händer så lätt att man blir lite 
”insnöat” och tror att det inte finns någon ljusning i föreningslivet-  tanke på framtiden. Alla 
delar viljan att åstadkomma något bra för våra anhörigmedlemmar som kämpar med sina 
nära och kära med demensdiagnos. 

- Intressant att ta del av andra föreningars verksamheter. Många bra tips och idéer. Kanske 
saknades lite information från förbundet. Bra upplägg på dagen. Viktigt att få påfyllning 
ibland. 

- Bra med större sammankomster. Trevligt med utbyte med andra föreningar. Bra att 
grupperingen var klar när vi började. Information från förbundskonsulenterna är bra. Trevlig 
avslutning av dagen med god middag och underhållning.  
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- Trevligt med möte i större sammanhang. Bra med klar gruppindelning. Att få idéer och 
idéutbyte. Bra frågeställningar och bra information. Bra diskussioner i gruppen, alla kom till 
tals.  

- Mycket intressant att få träffa andra demensföreningar och utbyta erfarenheter. 
- Glad stämning i stora gruppen och små grupperna. Bra att det var möjlighet att diskutera. 

Spännande diskussioner i mindre gruppen. Olikheter i föreningarna, små och stora, 
landsbygd och stad, internetkunskap eller ingen alls. Trevlig middag och lätt underhållning. 

- Bra information och jättebra gruppindelning. Vi hade mycket att diskutera och fick och gav 
idéer om hur vi ska gå vidare. God mat och trevlig personal, duktig sångare. 

- Mycket bra information och samtal om pandemin tiden och föreningsarbete. Otroligt 
stimulerande att få (äntligen) träffa trevliga och likasinnade människor och även etablera nya 
kontakter. God mat och fika och trevlig underhållning.  

- Bra dag, ingen stress. 
-  Bra diskussioner mellan föreningarna. ”Sorligt” med två grupper lite för nära varandra. 

Annars bra! Funderingar om hur eller vad som sker i förbundsstyrelsen!! 
- Eftersom jag är ny och har liten erfarenhet av verksamheten har allt varit av stort värde för 

mig. Bland annat att få träffa alla trevliga och engagerade människor. Jag har också fått fina 
tips om hur man kan arbeta. Så på det hela taget har det varit en bra och nyttig dag för mig. 
Åter igen har det varit värdefullt att få tips och kunskap om specifikt arbete inom 
Demensförbundet. Tack tack.  

- Roligt att träffas igen både nya och gamla ansikten. Lite för stimmig miljö i grupparbeten. 
Mycket bra redovisning kort och koncist ifrån alla grupper. Besviken på förbundet att de inte 
visar sig för oss gräsrötter, för utan oss behövs ni inte. Kanon god mat alla måltider-bra 
service.  

- Bra! 
- Mycket givande. Många idéer att överföra till egen förening från övriga föreningar.  
- Härligt att vara ”på banan” igen och träffa härliga ”kollegor”. Mycket fina förslag 

diskuterades och trots att vi är olika har vi många gemensamma problem/önskemål. 
- Värdefull. Välordnat. Härliga deltagare och konsulenter. 
- Dagen har varit lärorik. Jag är ny i vår demensförening och kunde ta del av mycket stor 

kunskap och erfarenhet från övriga deltagare. Bra dag! 
- Tycker att det varit en givande dag.  
- En mycket givandedag. Att få träffa och utbyta erfarenheter ger mycket. Det är ett givande 

och tagande. Lite oroande hur det är med styrelsen i demensförbundet. Det känns inte bra. 
Trevlig middag med bra underhållning. 

- Givande med gruppindelningar. Kul att träffa nya människor. Bra att byta erfarenheter, tips. 
God mat och underhållning.  

- Mycket bra! Grupparbetet gav mig insyn i andras föreningar i landet. Bra upplägg, bra frågor, 
mycket tankeväckande idéer. 

- Grupparbetet-så där, en person tog kommando så då blev det bara hur det var i sin förening. 
Inget blev antecknat. Det stora hela av dagen var bra! Tack.   

- Bra lördag. Bra grupp. Trevliga diskussioner. Trevlig kväll.  
- Intressant dag. Gav mig en kick-off. 
- BRA, bra info, bra grupparbete. 
- Maggan och Anette skött sig bra som ledare för nätverksträffen. 
- God mat och fika. Mycket tacksam för dessa dagar både med info/tips, social samvaro, god 

mat och fika och bra underhållning. Nu är vi på gång! 
- Tack Margareta och Anette för en välordnad ”KICK- OFF” 
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Dina ord om söndagen: 

-Åter en givande dag med bra program. Intressant och många tips. 

-Bra men för lite tid i grupperna att diskutera. Intressant med styrelseutbildning.  

-Bra information. Nyttigt att höra hur de andra gör. Kontakter har knutits och det har varit 
lärorikt. Samarbetet med Vuxenskolan är en viktig del i föreningarna. Inspirerande dagar. STORT 
TACK! 

-Bra info från vuxenskolan. Vissa filmer jättebra-andra mindre bra. Återigen bra med 
grupparbete. Det var idag med bättre med bordet framför och inte förflytta sig. Många bra tips 
från SV-angående digitala möten och stöd. 

-Vuxenskolan kunde vara kortare tid. Jag skulle vilja ha mer om samarbete förening/Vuxenskolan. 
Dåligt med luft i lokalen idag också. 

-Intressant att få veta hur vuxenskolan arbetar och få veta vad föreningarna kan få hjälp med. 
Mycket bra upplägg av helgen. 

- Har man varit i styrelsearbetet i många år (39år) så var det lite tradigt. Men naturligtvis nyttigt. 

-Bra att vuxenskolan informerade. Bra tips. Trevlig föreläsare. Många tips! 

- Gruppdiskussionerna mest givande. Viktigt att följa upp beslut. Prioritering. Undersök med 
lokala vuxenskolan var vi kan samarbeta. Bjud in till styrelsemöte?  

-Ellinor från Vuxenskolan var bra. 

- Informativ genomgång av Ellinor, Studieförbundet Vuxenskolan. Lite för kort tid att besvara 
frågorna i det sista grupparbetet. Bra nätverksträff, känner mig påfylld av energi. Ett stort TACK. 

-Hade ingen aning om att vuxenskolan kunde hjälpa till med så mycket.  

- Intressant och nyttigt med SV info. Skall ta kontakt med dem i Västmanland. 

-Tyvärr mycket tidspressat men otroligt lärorikt/intressant. 

- Bra att bli påmint om föreningsarbete och med allt som det kan innebära. Rollerna i föreningen 
samt medlemsarbetet. 

- Intressant information från Vuxenskolan. Ev. lite stressigt pga. tidsbrist. 

- Intressant att höra om studieförbunden och deras uppgift för föreningarna. 

- Mycket bra info från SV. Bra med grupparbeten. Trots lite kort om tid, många frågor på kort tid. 

- Intressant att få veta mer om styrelsemöten samt att få byta erfarenheter. 

- För låg nivå från vuxenskolan, inget nytt. Men återigen härlig gruppträff med härliga kvinnor 
från olika delar av landet. 

- Gruppen har gett mycket kickar till framtiden. 

- Mycket bra information och tips. Mycket bra samtal.  

-Bra redogörelse om SV. Bra grupparbete. 
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- Intressant om föreningsverksamhet och vad som kan göras bättre. 

- Bra att få uppdatera sig på förenings och styrelsearbete.  

-Bra med påfyllnad. 

-Intressant och bra. Mycket att fundera på.  

- Intressant 

-Mycket var självklart-första delen. Bra-andra delen. 

-Bra och nyttig faktadag. 

-Lärorikt. 

- Alltid bra med information. Man lär sig alltid nya saker och det är bra. Utbyte med andra 
föreningar.  

- Toppenbra info från studieförbundet. Bra med gruppdiskussioner om föreningsarbetet. Mer 
samarbete med dem.  

-Bra information, lite för kort tid för grupparbete. 

- Bra konstruktivt grupparbete, idag var bra. 

- Studieförbundet gav en bra dag med bra förslag. 

-En tanke som jag fått och som jag vill fortsätta arbeta med i min förening är 
medlemsanskaffning och engagemanget i gruppen. 

-Inspirerande information, ” bra filmer”. 

Tips inför kommande nätverksträffar: 

-Mycket bra med en större nätverksträff. Fortsätt med det. Utvecklande, kreativt och mycket 
trevligt. Tack för trevliga dagar. 

- Var finns representant från förbundet? 

-Fortsätt med gruppindelning på nätverksträffar  

- Direktinfo från förbundet. 

- Det här var den bästa nätverksträffen jag varit på. 

- Detta upplägg var bra. Bjuda in andra som kan tillföra något. Saknas direktinfo från förbundet. 
Vet förbundet vilket engagemang som finns?? 

- Runt Stockholm vore trevligt och bra med något liknande i träffväg. 

-Nytt grundmaterial för grupper, datainfo, Arc member etc. 

- Rätt nöjd med nätverksträffen. 

- Ha en eller flera föreläsare ”om nya frön” inom demensutveckling, diagnosticering etc. 

- Hoppas på fortsättning med nätverksträffar. 
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- Att ha nätverksträffar i det här formatet ger en stor energi och att få träffa människor från 
andra delar av landet.  

- Att några från demensförbundet deltar och visar upp sig. 

- Låta föreningar som har geografisk närhet arbeta tillsammans i en grupp med att hitta bättre 
eller mer samarbete. 

-Fortsätt med dessa stora KICK-OFF träffar. 

- Mer info från förbundet. 

-Bättre grupprum önskas.  

- Så långt jag kan se nu så verkar det koncept som presenterades dessa två dagar vara mycket bra 
och genomtänkt. 

- Ordna bättre lokaler för grupparbeten. Tack Anette och Maggan för en givande träff.  

-Info från förbundet. 

- Utveckla och underhålla de diskussionsämnen som kommit upp. 

-Bättre grupprum önskas till nästa gång. 

- Önskar inte så stora grupper. 
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GÖTEBORG 18-19/9 

 

Deltagare på nätverksträff KICK-OFF i Göteborg 

A. Hur har det varit under pandemin? B: 
B. Vilken verksamhet har ni haft under pandemin? 

A Tråkigt. 

B Fika , lunch, utevistelse, samtalsgrupper utomhus, teamsmöten 

Framtiden: 

Hur går vi som demensföreningar vidare efter pandemin? Samtala kring vilken hjälp/stöd ni 
behöver som demensföreningar av demensförbundet och förbundskonsulent. 

Medlemsvärvning 

Bilda nätverk regionalt och lokalt 

Reklam annons från förbundet nationellt- lokalföreningar koppla till annons-Facebook 

Hur sätter vi ner foten när vi får info från ex boende at de demenssjuka mår dåligt  

Kan förbundet skriva ihop ett standardiserat brev/mejl som vi kan skicka lokalt 

Påminnelse att vi fått info samt vad vi arbetar med/för/mot. 

Sammanställning utvärderingar Göteborg 18-19/9. 
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Dina ord om lördagen:  

-Bra att processa i grupp. Bra att träffa andra föreningar 

Erfara att vi arbetar med liknade utmaningar. Bra balans mellan stor grupp och mindre grupp 

Jag har fått en del verktyg. 

-Vi pratade om hur vi ska informera, nå ut till SPF och PRO etc.  

Svårigheter att få styrelse medlemmar. Lägga upp Facebook sida? 

Skulle vilja ha runda bord alternativt färre än 8 i varje grupp. 

-Bra med grupper där geografisk fördelning var förutbestämd. Bra diskussionsfrågor. 
Förbundskonsulenterna hade behövts för att styra upp diskussionerna i gruppen. Det är lätt att 
komma ifrån ämnet. Svårt att som (ordförande) i gruppen avbryta en person som halkat in på att 
berätta om sin egen situation som anhörig. 

- Bra med uppdelat i grupper färdigt när man kom. Lagom stora. Bra diskussioner tillsammans mot 
slutet. Mindre bra underhållning, för gammalt. 

- Konferenslokal och stolar bra. Mat bra. Underhållning??. Programpunkterna bra. Uppdelning i 
grupperna bra. Lite mer tyngd/tid till hur vi går vidare 

- En givande dag med fint utbyte av erfarenheter och idéer. Intensivt diskuterande. Inblick i hur olika 
föreningar och därigenom tips om andra arbetssätt. 

- En hel del ny infor+ material. Mikrofon saknades, missade info, Saknar ny info om vad förbundet 
gör. 

-Anmärkningsvärt att inte någon i förbundsstyrelsen anser sig ha tid att medverka via länk. Flera 
frågetecken behöver rätas ut bla angående kongressen. Obegripligt att ni kan besluta att ställa in 
med motiveringen ”för få anmälda” INNAN anmälningstiden gått ut. Styrelsen är alldeles för anonym 
både internt och externa. Var finns uppgift om ledamöternas arvode? 

- Demensförbundet borde vara mer synligt. Besviken över att demensförbundets styrelse inte kunde 
”offra” sig att deltaga på kick-off , inte ens en halvtimme via nätet. Undrar vilka som sitter i styrelsen. 
Behöver mer stöd i tex bokslutsarbete. Kanske gemensamt bokföringssystem. Märkligt att ni ställer in 
kongressen innan anmälningstiden gått ut. Varför? Finns Demensförbundet utan 
demensföreningar?? 

- Så mycket kunskap, erfarenhet , vilja att göra gott! 

- Trevligt möte! Ögonöppnare för vår styrelse. Bra info från andra medlemmar. 

- Vi måste ta reda på vart pengarna från staten till äldrevården tagit vägen. Bra centralt hotell, god 
mat. Tack så mycket. 
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Dina ord om söndagen: 

-Viktigt och informativt. Har fått verktyg att fördjupa mig i föreningsarbete 

-Vi pratade om ny styrelseutbildning, Bra att det kom via Anna. Jag blev påmind om SV igen. Anna 
hade bra material med sig. 

-Bra med gruppdiskussion. Svårighet för gruppen att hålla sig till givna frågor. Behov av viss styrning. 

- Bra information och bra att diskutera i mindre grupper. 

- Mer tid för verksamhet, mindre tid för vad vuxenskolan är, vi kan läsa det innantill, högtalaren dålig. 

-Viktig information om material som presenterades om föreningsarbete och att aktivera styrelsen till 
nystart. Mycket att ta med hem till föreningen. 

- Inte så mycket nytt. 

-Ok. 

-Ok diskussion 

- Mycket lärorikt. 

- Viktig info från Vuxenskolan.  

 

Tips inför kommande nätverksträffar: 

-Bra med gruppdiskussioner utifrån teman som berör arbetet i våra föreningar-vad kan vi påverka, 
hur kan vi påverka. 

- Koppla arbetet-skapa samsyn utifrån ändamålsstadgarna. 

- Stå upp för demenssjuka, hur gör vi de i föreningarna? 

- Tack för ett trevligt arrangemang. 

- Behöver följas upp, så att vi inspireras att jobba vidare.  

- Bra, bör vara återkommande. 
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VÄXJÖ 25-26/9 

 

 

Hur har det varit under pandemin? 

Lomma-Bjärred: Förra året hände inte så mycket. Bjöds på tårta till olika boende. Digitalt årsmöte. 
Skäres dansförening kom och dansade för de boende. Planerar för julfest. Boende kommer till julfest 
tillsammans med medlemmar och personal finansieras detta.  

Linköping: Trubadur ( kopplad till vuxenskolan kommer och spela. Kafé. Årsmöte, Telefonkontakt . 
Alzheimerdagen uppmärksammades, läkare på plats. 

Gotland: Årsmöte, möten utomhus. Framtida planering börjar nu ”komma igång”. Cafékvällar 
tidigare, varit svårt att få ihop under pandemin. Jultallrik i år. 
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Karlskrona: Alzheimerdagen spenderades på lasarettet för att informera. Hjälpt medlem att få en 
sysselsättning. Säljer sedan detta för att få in pengar till föreningen. Sitter med i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR). 

Sölvesborg: Varannan fredag. Bjuder in någon från kommunen som kan vara av intresse. Detta lades 
dock på is under pandemin. Försenat årsmöte. 

Öland: Årsmöte, Besöksvärdar för att anhöriga skulle kunna träffa sina boende, fick betalt för detta. 
Läkare för information, detta i november. Alzheimerdagen alla välkomnades till idrottsplatsen. 
Kommunalråd var på plats. Många styrelsemöten blivit inställda. 

Norrköping: Styrelsemöten, årsmöte, samtalsgrupper, promenader med kaffe osv, påtryckningar för 
att dagliga verksamheter skulle hållas öppna. Har fått 40000 för att motverka ensamhet hos äldre 
och sjuka. Café och underhållning varannan vecka-Pengar från staten.  

Älmhult: Hjälpt till att hålla avdelning öppen. Årsmöte. Föreläsningar tyvärr fått ställas in. 
Alzheimerdagen spenderades på torget för att informera om demensföreningen. 

Nyköping/Oxelösund: Alzheimerdagen på stan. En del utflykter under sommaren. Samarbete med SV, 
höstprogram. Har 115 medlemmar 

Karlshamn: Speciellt årsmöte, bra kontakt med medlemmar, musikquiss förra sommaren. Gjort 
mycket styrelsearbete. Träffats ute och pratat. Mycket på gång- tittar framåt. Högläsning. Mycket 
samarbete med SV. På torget på Alzheimerdagen. Privat donation om musisk i samarbete med SV på 
boendena. Har 150 medlemmar. 

Ljungby: Inget årsmöte, inga månadsmöten. Hoppas kunna ha årsmöte snart. Har cirka 50 
medlemmar. 

Ystad: Postårsmöte. Har lossnat lite, ute fika i centrum. Alzheimerdagen med föreläsning av 
minnesteam, politiker. Tidningsdebatt under sommaren. Planer inför hösten. 140 medlemmar. 

Nybro: Stiltje, lyckades ha 2020:s årsmöte.  Många äldre i styrelsen och äldre personal. Träffas ute, 
har haft årsmöte 2021. Föreläsningar 2-3/halvår. Startar upp studiecirklar igen- Om 
demenssjukdomar för anhöriga” från Svenskt Demenscentrum. Den som är sjuk kan få vara på 
dagverksamheten under cirkelträffarna. Har nära kontakt med Anhörigsamordnaren och andra 
anhöriga= medlemsvärvning. På torget vid Alzheimerdagen- ej i år. Fyra föreläsningar/år. Samarbetar 
bra med kommunen. Har 160 medlemmar. 

Sölvesborg: Årsmöte i oktober+maj. Mycket kontakt i styrelsen men inga medlemsmöten. Fredags 
café varann fredag på SV:s lokal med föreläsare ex präst, kommun, fixar Jimmy, sparbanken.  

Lomma/Bjärred: Ny förening, inte så många aktiviteter. Årsmöte. Aktiviteter-dansuppvisning ute på 
boende 3 stycken, musikunderhållning. Värvar anhöriga genom evenemangen. Styrelsen har träffats 
digitalt under året. Planer på höstens aktiviteter bla kommunens ansvariga-hur kan vi samarbeta. 
Julfest med lunch för medlemmar+boende. Vårprogrammet-högläsning på biblioteket ur boken ”Så 
får du ditt hjärta att sjunga”. Info finns på biblioteket och apoteket. Fått vara med i fokusgrupp med 
kommunen angående boende och annat. Svårt att få styrelsemedlemmar. Varje boende är 
medlemmar. Demensföreningen är inbjuden till kommunens utbildning för nya anhöriga igång. Har 
65 medlemmar. 

Oskarshamn: Båda årsmötena. Bjuder in till sommarfest med årsmöte. Flera styrelsemötena 
utomhus. Gott samarbete med anhörigstödet i kommunen. Många anhörige går på” Fråga på” cirklar 
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i föreningen. Två nya startar tillsammans med Anhörigstödet, 1 ggr/vecka och 7-8 gånger. Någon kan 
”passa” den sjuke under tiden. Väldigt betydelsefullt!!Har telefonrådgivningen med många fler 
samtal under pandemin. Innan pandemin olika tematräffar ex skolan förr-väldigt uppskattat, gamla 
planscher ex majblomman, ekonomi, försäkringar. Varje arbetslag på boenden fick 1000 kronor att 
äta något gott till ”personalfest”. Blev inbjuden till kommunen vid nybyggnation av boende med 
färgval, konst, utformning-även anhörigstödet var med. Skickat brev till alla medlemmar och visat att 
man finns. Alzheimerdagen-visat upp sig på stan. Sjunga på demensboenden”   Den blomstertid nu 
kommer”. Uppvaktande bland de sjuka, blombukett med samtal. Alltid välkommen av personalen, 
kaffe och kakor vid träffarna.  

Hässleholm: Promenader, telefonkedja, två fysiska möten. Har 203 medlemmar. 

Torsås: Årsmöte september 2021. Fem styrelsemedlemmar. Medlemsavgift 150 kronor. 

Karlshamn: Infobrev, Musikcafé, Gåva på 150 000 kr för att spela på boende. Anhörig café Solglimten. 
Gåva till föreningen på 5000kronor från Lions. 

Norrköping: Sommarcafé. Att inte göra resan ensam. Bidrag från kommunen på 40000 kr. har 100 
medlemmar. 

Karlskrona: Årsmöte, styrelsemöte utomhus, Alzheimerdagen på sjukhus. Medlemsavgift 200kr, 
familjeavgift 250 kronor.  Har 70 medlemmar.  

Emmaboda: Är med i kommunens pensionärsråd. Ger stipendier till gymnasieungdom i omsorgen. 
Penninggåva på 2500kronor till två personer. Sponsrar bion The father för medlemmar. 
Medlemsavgift: 100 kronor. Har 282 medlemmar.  

Eskilstuna: Har ett föreningshus kallat ”E18”. Möte på bibliotek. Har 30 medlemmar och 
medlemsavgift på 200 kronor.  

Växjö: Årsmöte/per brev. Första aktivitet planeras. Cirka 100 medlemmar. Medlemsavgift 110 
kronor.  

Oskarshamn: Har 70 medlemmar och medlemsavgiften är 70 kronor. Hade i mars 2020 en 
demensdag. Gac gåva till personal på gruppbostad 1000kronor/boende. Infoblad 2 gånger. 
Årsmöte/sommarfest september 2021. 

Föreningars verksamhet har legat nere till stor del. Däremot har viss verksamhet fortgått som tex, 
årsmöte, individuella samtal tex motta kritik, Samtalsträffar ute, externa kontakter forskare, 
tidningar, radio. Mer medlemsutskick. Hösten 21 har styrelsearbetet intensifieras. Utflykt, möte 
politiker, Alzheimerdagen 21/9/medlemsvärvning. 

Vi var 7 stycken i vår grupp som samtalade om den jobbiga coronatiden-Politikerna måste vakna och 
inte köra över demenssjuka. Mer pengar och demenssköterska. Bra och ideella samtal. 2021 har vi 
planer på att träffas på utflykt och novemberträff och en träff på biblioteket. Ansökan om bidrag.  

Varit aktiva med telefonsamtal, promenadgrupper, gått kurser styrelsen, planerat, diskuterat hur vi 
går vidare, vad vi ska fokusera på, uppdaterat hemsidor.  Årsmöten har hållits både ute och inne med 
reducerat antal. Alzheimerdagen har många varit ute och informerat, delat ut info. Telefonsamtal 
med anhöriggrupper och demenssjukas cirkel. 
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FRAMTIDEN-hjälp-stöd 

Bra kontakt med kommunen ger bättre arbetsklimat i våra föreningar.  
Att föreningen får bli inbjudna till anhörigutbildningar på VC. 

Viktigt efter diagnos att det följs upp efter tex 1 månad och fortgående med anhöriga och den 
demenssjuke.  
Demensförbundet-Verka för att det finns fler geriatriker. 

Motion till kongressen 2022 om utanförskapet med det digitala samhället 

Föreläsningar, caféer. Söka pengar från olika ställen för att kunna göra något flr våra medlemmar, 
utflykter och musik bla. 

Vårdplan för alla som fått en demensdiagnos ska vara obligatorisk.  
Känna att demensförbundet står bakom idéer från olika föreningar. 

Hur går vi som demensföreningar vidare efter pandemin? Önskar följande: Hjälper av förbundet. 

-Vi önskar att förbundet ser till att synas och inte bara genom mun till mun. 

-Att trycka på att det lagstadgas vilken bemanning som skall finnas. 

-Uppföljning och återkoppling från förbundet? 

- Vägledning från förbundet saknas.  

-Ifrågasättande av boken på pitemål-onödiga pengar. 

-Pilotprojektet angående medlemsavgiften, vad hände?  

-Vad hände med projektet Det ska vara lätt att handla? 

Demensvän vad händer sen? 

Saknar information angående vas som sker på förbundet? Vilka frågor arbetar man med`? 

Alla vill berömma förbundskonsulenterna: FANTASTISKA. 

Förbundskongressen- så tråkigt att det ställdes in . Varför? 

 

När det gäller att gå vidare som demensföreningar: 

- Tips ifrån varandra. 
- Söka bidrag. 
- Café 
- Se över listan som senare skickas ut och fortsätta därefter. 
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Sammanställning utvärderingar Växjö 25-26/9-2021 

Dina ord om lördagen:  

- Gruppdiskussionerna var givande där man fick exempel på hur man går tillväga med olika 
aktiviteter i de olika föreningarna. 

- Mycket bra. Bra diskussioner. Fick bra idéer. För många i lokalen, vi satt för nära varandra-
fortfarande pandemi. Även om vi är vaccinerade kan vi bli smittade. 

- Många bra idéer från andra föreningar. Mycket trevligt att träffa andra styrelsemedlemmar. 
Avslappnat & trevligt. 

- Bra välkomnande och inledning, organisation i samtalsgrupper. Givande diskussioner både i 
hela gruppen och i samtalsgruppen. Nätverkande bra idéforum. Mat och rum fungerade bra. 

- För mig har dessa dagar varit guld värda som ny i föreningen och med föga kunskap om 
föreningsarbete har dagen idag gett möjlighet till att skapa kontakter med andra 
demensföreningar och dela kunskap. Dessutom fanns det många personer som jag kommer 
att ha/hålla kontakt med även framledes. 

- Intressant och givande att möta andra föreningar. Bra att byta idéer med varandra. Bra info 
från förbundskonsulenterna. God och trevlig avslutande middag. 

- JÄTTEBRA DAG!! Såå värdefullt att få träffa andra föreningar och byta tankar och 
erfarenheter. Skönt att få ses på riktigt och jättebra att få känna att fler upplever ungefär 
samma sak som vi i vår förening. Bra program och upplägg med grupparbeten. Jättebra att ni 
sammanställer allt fint som görs i varje förening. Roligt och värdefullt att få vara i ett 
sammanhang som arbetar mot samma mål.  

- Nätverksmötena är viktiga. Dela information och erfarenheter, ge tips mm 
- Arc member upplevs av många som krånglig och otympligt, svårt att hantera. 
- Förbundsstyrelsen. Vad gör de? Varför är det inte möjligt att läsa protokollen? Varför syns de 

inte i den offentliga debatten? Under pandemin borde de ha rutit till vad gäller de 
demenssjukas situation under pandemin! 

- Mycket bra att få träffa andra föreningar. Vi fick många nya idéer. 
- Givande gruppsnack. Många fina idéer att ta med hem. Fantastisk aktivitet ute i föreningen 

ute i landet. Intressanta människa med mycket kraft. 
- Vårdprogram+ geriatriker. KRAV. Fikabrödet räckte inte till alla. Vad gör förbundet när allt 

ska vara digitalt, BANKID. Satt för tätt. Information på andra språk, direkt förbundsstyrelsen-
Gemensam mailadress. Höjning av milersättning.  

-  Bra diskussioner i smågrupperna och i redovisningarna. Mycket dålig loka: trångt-
infektionsrisk. Dålig akustik-tänk på deltagarnas medelålder-hörselnedsatta! Tråkigt att 
förbundsstyrelsen inte var representade. God mat. 

- Många eldsjälar, mycket erfarenhet, tips och idéer, positiva och framåt. Konsulternas roll, 
jobba efter klar delegation, stötta nya och sviktande föreningar. Dock inga pekpinnar!! 

- Bra att få träffa andra föreningar. Bra upplägg, gott att få chans att prata. Jätt att känna sig 
ensam från stora förbundet, upplever det svårt att få info från förbundsstyrelsen. Dåligt med 
info under pandemin, otydligt uppdrag och vad förbundet gör för oss föreningar. Jättebra 
förbundskonsulenter. 

- Jag tycker att det har varit väldigt givande. Kul att träffa andra ifrån de andra föreningarna. 
Hur de andra jobbar. 

- Lite för liten konferenslokal. Grupparbetet var bra, mycket positivt. Många nya idéer kom 
fram. 
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- Mycket bra att få inspiration och tips från olika föreningar och ta del av hur olika och lika vi 
är. Vi fick framföra kritiken mot förbundsstyrelsen, där alla var eniga. Hoppas den där den 
skall. 

- Mycket givande, bra att dela in i grupper. Läs vidare vad vi kom fram till på våra inlämnande 
papper. Tack för idag. 

- Intressant och givande att få träffa styrelsemedlemmar från andra föreningar. Bra att delge 
varandra hur de arbetar. Viktigt att få träffa våra föreningskonsulenter. God och trevlig 
avslutningsmiddag. 

- Fin info från förbundskonsulenterna. Mycket givande grupparbete. Tyvärr så ”jäser” det en 
hel hos många lokalföreningar gentemot förbundet och förbundsstyrelsen för arbetet dom 
gör eller rättare sagt skulle ha gjort. 

- Är det ok att skriva ett dokument eller häfte typ pitemål och förbundet står för utskick och 
övriga kostnader? I så fall är det många föreningar intresserade av utan detta. 

- Det har varit givande att kunna träffas och dela med sig från olika föreningar. Att sitta i 
grupper och diskutera. Bra frågor. 

- Mycket intressant, träffa andra föreningar, utbyta erfarenheter, bra samtal. Pandemi, liten 
lokal, svårt att hålla avstånd. God mat. 

- Mycket trevlig och lättsam dag med massor av input och idéskapande. Jättekul att få ta del 
av vad andra har gjort och få nya insikter. Roligt att vi fick jobba i grupper och inte bara 
”korvstoppas”. Mycket god mat och fika!! 

- Härligt att äntligen få träffas! Bra utbyte vid grupparbetena. Bra frågor. Ser fram emot 
sammanställningen. Nätverkade mycket i pauserna.  

- Mycket bra att få nätverka med andra föreningar. Konsulenterna gör ett mycket bra arbete. 
- Tycker att dagen varit väldigt givande. Mycket bra att få diskutera och få utbyte i mindre 

grupper om andra föreningars arbete och olika aktiviteter. Man kan lätt snöa in sig i sitt eget 
arbetes/aktiviteter. Underbara förbundskonsulenter!!! 

- Gruppdiskussionerna mycket givande. Bra med att sammanfattning skickas till deltagarna. 
- Mycket bra att träffas på nätverksmöte. Skulle behövas 2 ggr/år. Det blev tydligt att 

förbundsstyrelsen inte möter föreningars behov. Vi saknar protokollen från deras 
styrelsemöten. Tycker Arc member systemet är krångligt att använda ( oanvändarvänligt). 
Tydligt att föreningarna upplever att förbundsstyrelsen är ganska osynlig i TV/Radio/press 
vilket gör att demensfrågor kommer i skymundan, särskilt under pandemiåren som 
ytterligare försämrat stödet för demenssjuka. Bra att vi i nätverksmötet ser behov av att 
träffas före förbundskongressen och förbereda oss gemensamt. 

- Tack för en mycket engagerande och trevlig nätverksträff. 

Dina ord om söndagen: 

- Ett trevligt framförande om hur man kan gå tillväga som styrelsemedlem och ordna med 
aktiviteter. 

- Bra, lärorikt, fick lite idéer. 
- Hade gärna haft detta innan lördagen, för att få grunden. 
- Intressant genomgång om föreningsverksamhet med goda tips! Stort engagemang från både 

ledning och deltagare generade intressanta diskussioner. Lärt oss mycket.  
- Jag trodde inte att det kunde bli bättre än igår men det blev det. Johannes M var en 

fängslande föreläsare med ett viktigt budskap och att få veta om SV:s erbjudande. Nu har jag 
fått lust att göra något mer. Ska dra mitt strå till stacken i min demensförening. Hur ser 
kontakten ut mellan Demensförbundet och studieförbundet vuxenskolan. 
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- Bra dag med information om hur vi i styrelsen/föreningar kan lyfta blicken och utveckla vår 
förening. Bra information om material som vi kan ha god användning av i vårt arbete. Tydlig 
information om arbetet.  

- Bra och informativ genomgång av SV om föreningsgrunden och utveckling av våra föreningar. 
Många bra tankar om vårt föreningsarbete. 

- Gruppsamtal BRA. 
- Lite mycket om former och för lite om innehåll. 
- Kunde ha varit bättre, för enkelt. 
- Bra info! Lite för långt. Alla kommer inte till tals. 
- Tycker förmiddagen har varit bra. Fått mycket att ta med mig hem till vår förening. 
- Bra info från studieförbundet Vuxenskolan. Hoppas att all info kommer på mail så vi kan 

informera övriga i styrelsen. 
- Alltid bra med föreningsutveckling. Vi i styrelsen gör vårt arbete med det ”byråkratiska” som 

ska. Fint med nya idéer. 
- Bra att SV kan stötta oss med olika cirklar. 
- Nyttigt med en genomgång av föreningskunskap. 
- Före fikapausen, ej så givande. Efter fikapausen-många givande och intressanta frågor 

diskuterades. De gav mycket. 
- Info från studieförbundet, en del nytt och en del gammalt.  
- Mycket trevligt att kunna nätverka med olika områden/orter och få del av andras idéer och 

hur deras relation är med kommunen. 
- Mycket bra och givande. Hur styrelser fungerar och arbetar och få medlemmar. Bra 

handlingsplan. 
- Bra tankar hur fungerar vår förening, bra input, bra diskussioner. 
- Lite segt då flertalet av oss redan kan föreningsteknik. 
- Nyttig genomgång av föreningsverksamhet. Bra med små gruppsamtal. 
- Det här kan vi redan. Mer fördjupning tack! Borde tagits i olika grupper efter hur länge 

föreningen funnits. 
- Mycket givande fm med Vuxenskolan och alla tips och idéer för föreningar. Behövs minst 2 

ggr/år att träffas så här. Mycket fin frukostbuffé, lunch, middag och inte minst rena och fina 
rum. 

- Har tydliggjort behov av att motionera om förbundets stadgar. Begrepp som ”patient”, 
demenssjuk, kognitiv svikt. Insikt om att medlemsstrategi behövs. Att ta kontakt individuell 
kontakt med nya medlemmar som vi fått från förbundet och kontakt med de som vill avsluta 
sitt medlemskap för att få reda på om de vill fortsätta att engagera sig. Bra info från SV 
mycket matnyttigt. 
 

Tips inför kommande nätverksträffar: 

- Gärna liknande upplägg. Varmt Tack! 
- Något mindre positivt. Anser att lokalen var för trång för så många personer. Värt att tänka 

på i dessa pandemi tider.  
- Satsa på en dagars nätverksträff tex länsvis. Lättare att fler kommer.  
- Toppenbra initiativ och arbete tjejer! 
- Nätverksträffar behövs! Inspiration, lärande! En kommentar: Tveksamt att samla så många i 

för små lokaler. Pandemin är inte över! Kändes inte helt bra.  
- Fler nätverksträffar. 
- Svårt att se och höra. Det saknades ljud förstärkning. Tråkigt! Större lokal- ljudanläggning. 
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- Nätverksträffarna bör vara som tidigare i olika distrikt men gärna en större träff en gång om 
året. 

- Fortsätt med detta upplägg. Bjud med förbundsstyrelsen. Annat: besviken att kongressen ej 
blev av i nov. Dålig info. Upplever det inte seriöst. Vad gör styrelsen för oss föreningar? 

- Tycker vi ska träffas vår och höst. Någon bra föreläsare. Bra med små grupper att diskutera 
olika saker.  

- Öka samarbetet mellan de lokala föreningarna. Bättre dialog mellan förbundet och 
lokalföreningarna. Önskemål om liknade nätverksträffar som denna. 

- Har inga utom att det hade varit bra med någon representant från förbundsstyrelsen. 
- Givande att få träffa medlemmar från olika föreningar. För att få flera att delta, kanske man 

ska ha endagars träffar tex länsvis. 
- Kick off ett mycket bra sätt att träffas och ser gärna att det blir ett stående inslag varje år!!! 
- Det är viktigt att kunna träffas på detta sätt med övernattning. 
- Fler nätverksträffar, mycket nyttigt.  
- Gärna stor nätverksträff mellan kongresserna.  
- Fler nätverksträffar! 
- Dela upp som i lördags gruppsamtal mycket givande. 
- Jättebra och inspirerande dagar. Behövs mer kontinuerligt. 
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Förbundsstyrelsen tillhanda   Växjö 210925 

Under vår trevliga och värdefulla Kick-off i Växjö 25-26/9-21 samtalade och diskuterade vi föreningar 
många bra saker tillsammans. Vi utbytte erfarenheter, tankar om både pandemitid, nutid och 
framtid. 
 
Vi har en del punkter som vi vill att styrelsen tar del av, reflekterar över och återkopplar till oss i 
föreningarna. 
 
 Vi i föreningarna efterfrågar och saknar en manual över hur demenskedjan fungerar. En 

manual som hjälper den familj som drabbats i vilka kontakter man ska/kan ta, vem man kan 
ringa, vad är nästa steg, vad händer sedan, vad kan jag få för hjälp etc. Föreningarna behöver 
en sådan manual, både nationellt men också lokalt för att kunna hjälpa bättre. 
I dagsläget är det en sådan manual på gång från Socialstyrelsen med hjälp av Vilhelmina 
Hoffman. 
Vi undrar vad Demensförbundet gör i framtagandet av denna manual? Är förbundet med i 
det arbetet? Varför framgår i så fall inte detta i det reportage som finns i det senaste numret 
av Demensforum? Eller är det endast Vilhelmina Hoffman och Svenskt Demenscentrum som 
samverkar med Socialstyrelsen i detta arbete? 

 
 Vi anser att förbundet centralt ska driva frågan att det är värdefullt att någon representant 

från en demensförening bjuds in till Omvårdnadsutbildningar i landet för att berätta om 
demenssjukdomen, att vara anhörig, bemötande, att föreningen finns och kan ge stöd samt 
lämna det matnyttiga material som förbundet erbjuder. 

 
 Vi anser att Demensförbundet alltid ska stå bakom och stödja projekt och arbete som varje 

enskild förening vill arbeta med och som kan leda till utveckling av stödet till målgruppen. 
Varje enskild förening gör mycket och det är viktigt att ha Demensförbundet som en 
stödjande partner för att bl.a. lyfta fram det som pågår på den centrala hemsidan. Det 
kommer alla föreningar till godo och förbundet syns oftare på kartan. Varje enskild förening 
har ansvaret för att meddela förbundet det man önskar lyfta fram nationellt. 

 
 Flera av föreningarna har fått frågan om vad som händer efter att man har blivit en 

Demensvän? Skulle man bara hamna i ett register??? 
Vi vill att förbundet skickar ut någon form av påfyllnadsinformation regelbundet för att visa 
uppskattning till den som anmält sig samt visa att förbundet tar begreppet Demensvän på 
allvar i vårt samhälle. 
 

 Vi anser att det i Ändamålsparagrafen i stadgarna ska läggas till att ”Förbundet ska stötta sina 
föreningar i deras arbete”. 
 

 Vi vill att valordningen på hemsidan i att bli medlem ska ändras så att förbundet centralt 
hamnar längre ned. Det är viktigt att de lokala föreningarna syns först då det är där 
medlemmarna ska hamna för att få det lokala stödet. 

 
 Vi anser att beslutet om att inte offentliggöra förbundets styrelseprotokoll ska ändras. Det är 

viktigt att föreningarna har insyn och inblick i vad som sägs och beslutas på styrelsemötena 
då förbundets överlever tack vare och genom alla lokala föreningars arbete. 
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