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Hej alla föreningar, 

Då var vi redan inne i november, månaden med mest regn och rusk här. Det finns 
ljusglimtar trots allt. Tänker då främst på att samhället sakta men säkert börjar återgå till 
det normala. Förhoppningsvis får det fortsätta så.    

Information från styrelsen 

Kommunikationsplan för Demensförbundet och Demensfonden  
Vi fortsätter att arbeta tillsammans med kommunikationsbyrån Bergström & Sund under 
2022. Vid det senaste styrelsemötet presenterades nästa års kommunikationsplan, som går 
att läsa på intranätet. Nytt för nästa år är att mer fokus kommer att ligga på att marknadsföra 
Demensfonden. Vi kommer även att ha fler tryckta annonser, till exempel i tidningarna 
Äldreomsorg, Senioren, för att nämna några. I övrigt är den största delen av annonseringen 
digital. Detta har att göra med att tryckta annonser är väldigt mycket dyrare och 
träffsäkerheten sämre eftersom man inte kan styra annonsen till en utvald målgrupp. 

Pär Rahmström får ny roll från den 1 januari 
Från årsskiftet övergår Pär till att ingå i telefonrådgivningen och svara på juridiska frågor. 
Pär kommer att arbeta 30% och kommer på den tiden inte att ha möjlighet att besöka 
föreningar ute i landet. Som vi tidigare berättat tar Carina Lindegren över som tf ordförande 
fram till kongressen i maj. 

Kongressen 

Styrelsen beslutade vid senaste styrelsemötet att kostnader för extra övernattning före eller 
efter kongressdagarna ska bekostas av förbundet. Extra övernattning kan utnyttjas endast om 
man inte kan resa till eller från Stockholm på grund av kommunikationerna. 

Förbundskonsulenterna 
Från den 1 januari kommer förbundskonsulent Margareta Svensson att arbeta 30% som 
handledare för våra två nya konsulenter Laila Eriksson och Josefine Allenberg. Laila kommer 
att ta över Margaretas roll medan Josefine främst kommer att fokusera på att starta nya 
föreningar. Margareta kommer även att ingå i telefonrådgivningen från samma datum. 

Lokala aktiviteter 
Nu verkar det vara flera föreningar som är igång med olika aktiviteter efter ett långt 
uppehåll, förstår att det måste kännas riktigt bra. Har ni någon lokal aktivitet, 
föreläsning eller annat event som är öppet för alla vill vi gärna hjälpa till att 
marknadsföra den i kalendern på förbundets hemsida. Maila mig 
carina.rejmus@demensforbundet.se så ser jag till att den publiceras där. 

  

mailto:carina.rejmus@demensforbundet.se


Föreningsbrev 2021-11-12 

 

 

Ny bok i vårt sortiment 
Vi har tagit in en ny bok i vårt sortiment. Den heter ”Vilse i verkligheten” och är en berättelse 
om hur det är att leva med en partner som successivt försvinner bort i demenssjukdom. 
Boken beskriver det snabba sjukdomsförloppet för Frank, en aktiv medelålders man som fått 
diagnosen vaskulär demens. Berättelsen skildrar sjukdomens fortskridande från de första 
diffusa tecknen till den sista turbulenta tiden i livet. Boken kan ni beställa för 160 kr inkl. 
frakt via kansliet. 

Tidningen Äldreomsorg söker säbo till artikel 
Förbundet har blivit kontaktade av en redaktör från tidningen Äldreomsorg. De planerar 
en artikel om konflikten mellan frihet och tvång inom demensvården under pandemin. 
De söker ett säbo som klarat att ha kohortvård i någon form (att skilja smittade från 
osmittade) och som kan berätta hur man gjorde. Både exempel som varit bra för de 
boende (utan tvång, inlåsning etc.) och mindre bra exempel är av intresse samt tips på 
någon omsorgschef som tycker frågan är viktig och har åsikter. 

Kontakta mig carina.rejmus@demensforbundet.se om ni har något bra förslag så 
förmedlar jag kontakten vidare till tidningen.    

Demensvän 
Vi är nu 9 361 demensvänner och har sedan mars månad börjat skicka ut nyhetsbrev 
regelbundet till de demensvänner som sagt ja till detta. Nyhetsbreven skickas ut fyra gånger 
per år. I världen finns det över 20 miljoner vänner. 

Hälsningar 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 
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