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Hej alla föreningar, 

Det lackar mot jul och här hos oss verkar vi äntligen få lite snö. Hoppas ni får några fina 
dagar kring jul och nyår med era nära och kära. 

Information från styrelsen 

Inför valet 2022 kommer förbundet att ta fram underlag som kan användas på nationell och 
lokal nivå för att få en uppfattning om vad politiska partier står i frågan om 
demensomsorgen. Vi kommer att utgå från materialet från 2018 och uppdatera med bland 
annat hur partierna ser att pandemin påverkat deras ställningstaganden. 

Styrelsen beslutade att förbundsavgiften, som under några år sänkts, återgår till det 
ursprungliga 40 kronor per medlem och år från och med 2022. 

Förbundskonsulent Josefine Allenberg kommer att påbörja ett nationellt arbete med att 
samordna yngrenätverket. 

Styrelsen beslutade att Nordiska mötet planeras till 2023, samt att föreningskonferenser 
genomförs 2024. Nästa kongress äger rum 2022 och därefter 2025. Lokala nätverksträffar 
kommer att arrangeras i mindre skala där emellan. Allt detta är förstås med reservation för 
hur pandemin utvecklar sig. 

Styrelsens Gunnilla Calais har deltagit vid ett möte gällande äldreomsorgslagen. Syftet med 
mötet var att lyfta de stora skillnaderna i landet med vilken hjälp man får och slutsatsen var 
att läget är mycket illa, speciellt i storstäderna. 

I november skickade Demensförbundet ut ett pressmeddelande där Carina Lindegren 
redogjorde för förbundets krav att omvårdnadspersonal ska vara vaccinerade. 
Pressmeddelandet har fått ett mycket stort genomslag både i traditionell media och i sociala 
medier. Läs pressmeddelandet här>> 

I Alvesta och Växjö har man mot utagerande personer byggt burar runt de boende för att 
hindra dem att röra sig fritt, det vill säga regelrätt inlåsning och kränkning. I ena fallet är 
buren gjord som en rastgård och i det andra för att hindra den boende att gå ut ur sin bostad. 
Förbundet har beslutat att göra en polisanmälan av händelserna så fort mer information 
finns tillgänglig. Ärendena är i nuläget anmälda till IVO. 

Anni Reimers och Lotta Olofsson har besökt Socialdepartementet. De träffade 
departementssekreterare Jan Rehnberg samt Carina Cronsioe. Det primära syftet med mötet 
var att belysa LSS och det bristande stöd som ges till yngre demenssjuka, framför allt 
avsaknaden av stöd från det man får en diagnos till dess att det är dags för dagverksamhet 
samt stöd och avlösning för anhöriga. 
 
Nästa styrelsemöte är den 18 januari. 

  

https://www.demensforbundet.se/demensforbundet-stoppa-ovaccinerad-hemtjanstpersonal/
https://www.demensforbundet.se/demensforbundet-stoppa-ovaccinerad-hemtjanstpersonal/
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Information från förbundskonsulenterna 
För att inte skapa fler kanaler än nödvändigt har vi valt återgå till att lägga in info från 
förbundskonsulenterna här i föreningsbrevet istället för att skicka ut ett separat 
informationsbrev. 

Ny förening i Jokkmokk 
I september startade Jokkmokks demensförening i Norrbottens län. Vi hälsar dem varmt 
välkomna till Demensförbundet. 

Foton från höstens nätverksträffar 
Nu finns foton utlagda på intranätet från nätverksträffarna i höstas. Är du med på något 
foto går det bra att ladda ner det och använda för privat bruk. Ni hittar fotona här>> 

Köp förbundets mössa 
Passa på och införskaffa förbundets fina gråa mössa med logga. Perfekt nu i vintertider. Ni 
föreningar kan köpa mössan för endast 30 kr inkl. frakt. Kontakta Catharina MacGregor på 
kansliet om ni vill göra en beställning. Först till kvarn gäller.  

Nya blanketter i föreningsguiden 
Under året har vi tagit fram nya blanketter som stöd till er föreningar när ni söker bidrag från 
förbundet. Ni hittar dem i föreningsguiden på intranätet, flik 6 blanketter och listor. De nya 
blanketterna är: blankett för att rekvirera annonsbidrag, blankett för att rekvirera 
jubileumspengar, blankett för att rekvirera pengar två år efter uppstart och blankett för att 
rekvirera pengar vid nystart av förening.  

Förbundets annonsering 
Bifogat hittar ni en pdf som visar förbundets annonsering sista kvartalet 2021. 

God Jul & Gott Nytt År! 
Carina Rejmus Cohen, kansliet 

https://www.demensforbundet.se/intranat/natverksomradestraffar/foton-fran-hostens-natverkstraffar/
https://www.demensforbundet.se/intranat/natverksomradestraffar/foton-fran-hostens-natverkstraffar/

