
 

Verksamhetsberättelse 2021  

Styrelsen för Demensföreningen Lerum lämnar härmed följande berättelse för 
2021 års verksamhet. Antalet medlemmar den 31/12 var 98.  

Styrelsens ordinarie ledamöter var under 2021, efter årsmötet 2021-03-29  

Evabritt Johansson, ordförande 

Barbro Sörensen, vice ordförande 
 

Lennart Stålarm, kassör  

Brita Eklund, sekreterare  

Gittan Vatsöy, ledamot  

Margareta Collin, ledamot  

Revisorer:  

Åke Knutsson  

Bengt Arenhag  

Styrelsemöten:  

Utöver årsmöte och konstituerande möte har 10 styrelsemöten genomförts 
fysiskt eller digitalt.  

Verksamhet:  

4 utgåvor av ”Demensforum” har delats ut till särskilda boenden, 
dagverksamheter, kommunens öppna träffpunkter, demenssjuksköterska, 
anhörigkonsulent, vårdcentraler, Biståndsenheten, diakoner Svenska kyrkan och 
Equmeniakyrkan, och till kommunalråden.  

4 nyhetsbrev har skickats ut via mail eller post till medlemmar, 
verksamhetscheferna för särskilda boenden, hemtjänst och hälso- och sjukvård, 
enhetschefer särskilda boenden, demenssjuksköterska, anhörigkonsulent, 
enhetschef Biståndsenhet äldre, diakoner enligt ovan, verksamhetschefer för 
vårdcentraler, kurator Minnesmottagningen SU, samverkansorgan för Lerums och 
Alingsås kommuner samt regionen, politiker enligt ovan, PRO, SPF och Lerums 
Tidning.  



 

9 samtalsträffar för anhöriga har genomförts (fysiska eller digitala) i samarbete 
med anhörigkonsulent.  

Café Förgätmigej har anordnats vid 3 tillfällen i samarbete med 
Förebyggandeenheten.  

Samtalsgrupp för personer som nyligen fått en demensdiagnos, enligt 
Demensförbundets koncept, startades i september och gruppen har sedan 
träffats varje vecka under ledning av 2 föreningsmedlemmar, som genomgått 
cirkelledarutbildning.  

Digitala eller fysiska anhörigträffar för en etablerad grupp har med stöd av 
Studieförbundet Vuxenskolan genomförts varje vecka, med uppehåll några 
veckor under hösten.  

Promenadgrupp träffas, med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan, varje vecka 
med några veckors uppehåll under sommaren och vid jultid. De lokala 
föreningarna för Synskadades Riksförbund och Hörselskadades Riksförbund har 
bjudits med på promenaderna.  

Övrigt:  

• Dialogmöten med västra hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, 
verksamhetschef och enhetschefer för äldreboenden och myndighet Äldre 
(enhetschef och biståndshandläggare) 	

• Deltagit i av kommunpolitiker anordnade samrådsmöten för 
pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar. 	

• Deltagande i och information om föreningen vid 1 anhörigmöte på 
äldreboende och 1 öppen träffpunkt. 	

• Etablerat kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan för föreningsstöd. 	
• Introducerat föreningen på Facebook, för uppdatering varje vecka. 	
• Deltagit med stående punkt på agendan i SAMLA-möten (samverkan 

Lerums och Alingsås kommuner samt VG-regionen) 	
• Samarbete med demensföreningarna för Härryda/Mölndal, Partille och 

Göteborg. 	
• Deltagit i av Demensförbundet anordnad 2 dagars Kick-off för västsvenska 

demensföreningar. 	
• Digital uppföljning av cirkelledarutbildning för samtalsgrupp för personer 

som nyligen fått demensdiagnos. 	
• Informerats om kommunalt demensprojekt för framtida samarbete. 	
• Arrangerat föreläsning av Henrik Zetterberg i samarbete med 

Förebyggandeenheten. 	
• Dialogträff tillsammans med andra västsvenska demensföreningar hos 

kuratorer Minnesmottagningen SU. 	
• Deltagit på av GR-regionen anordnad utbildningsdag om demens. 	



	

• Samtal med/besök hos begravningsbyråer för information om 
Demensfonden. 	

• Artikel Demensforum 	
• Artikel Lerums Tidning 	
• Internationella Alzheimerdagen – heldag i Tingshuset 	
• Medverkan på internationella Anhörigdagen 	
• Föreläsning av doktorerande logoped över ämnet ”hörselnedsättning vid 

demenssjukdom” i samverkan med lokal HRF-förening. 	
• Deltagit i webbinarium ”Ung anhörig” anordnat av svenskt Demenscentrum. 	
• Enskilda möten och mobilsamtal med medlemmar och övriga medborgare 

i demens- och anhörigfrågor. 	
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Evabritt Johansson, ordförande  Barbro Sörensen, vice ordförande 
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Gittan Vatsöy, ledamot   Margareta Collin, ledamot  

 


