
 
 
Personlig presentation av ledamöter 

Valberedningens förslag på ledamöter i Demensförbundets/Demensfondens 
styrelser för perioden 2022 - 2025 för val på kongressen 7 – 8 maj 2022. 

 Ordförande, nyval 

Liselotte Björk, Stockholm, 63 år.  

Jag är uppvuxen på en bondgård i Östergötland vilket jag tror har präglat mycket 
av min personlighet. Som barn fostrades jag och mina syskon i att ta ansvar och 
att gemensamt med våra föräldrar samarbeta för att få både djur och gröda att 
må bra. Jag bor nu med min make i Stockholm där också våra barn och barnbarn 
finns. 
Jag valde att utbilda mig till undersköterska och började arbeta som det både i 
äldreomsorg och akutsjukvård. Under en period ansvarade jag för administration 
och ekonomi i min makes företag. Efter en tid sökte jag mig till äldreomsorgen 
igen, där mötte jag personer med demenssjukdom och deras anhöriga vilket 
väckte mitt engagemang för vad det innebär att leva med en demenssjukdom 
eller ha någon i sin närhet som drabbats av sjukdomen. Nära vänner till mig har 
haft eller har en demenssjukdom vilket förstås ger ett annat perspektiv. Jag har 
studerat på högskola och tagit del av ett antal olika kortare och längre 
utbildningar genom åren för att parallellt med min praktiska erfarenhet få en 
teoretisk kunskap. Några exempel på erfarenheter är att jag varit projektledare 
för ett lärcenter för en god demensomsorg, tagit fram ett kompetensprogram i 
personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdom, format 
anhörigstöd i samband med dagverksamhet, rådgivande vid utformning och 
inredning äldreboende. Under några år var jag med i lokalföreningens styrelse i 
Linköping som jag fortfarande är medlem i. På fritiden producerar jag 
tillsammans med en vän podcasten Demensdialogen Angvik & Björk, ett ideellt 
arbete som är vårt sätt att bidra med kunskap och stöd. Jag har stor vana att 
föreläsa och möta människor fysiskt och under senare år även digitalt. 
Genom åren i äldreomsorg och demensvård har jag haft anställningar både i 
kommunala och privata verksamheter, det ser jag som en styrka och bra 
erfarenhet. Genom det har jag fått insikt i hur olika verksamheter drivs med både 
för och nackdelar. Oavsett var jag har haft min anställning har det alltid varit 
helt klart för mig vilka jag arbetar för, alltså personer med demenssjukdom och 
deras anhöriga, det är för dem jag vill göra skillnad. 
Min nuvarande anställning som utbildare i Lära innebär att jag träffar personal, 
anhöriga, beslutsfattare och andra som behöver ökad kunskap runt om i hela vårt 



land. Deltagarna kommer från stiftelser, kommuner eller olika privata företag 
vilket ytterligare har gett mig kunskap om hur det ser ut i olika kommuner landet 
runt. 
När jag nu i samband med nomineringen blev ombedd att skriv ett brev om mig 
själv reflekterar jag förstås över vem jag är och vad som drivit mig att genom 
åren starta, driva och vara med i olika projekt för att förbättra för de människor 
som lever med demenssjukdom och deras anhöriga. Jag vet genom egna 
erfarenheter och alla dem jag möter när jag utbildar, föreläser och handleder att 
det går att förbättra inom olika områden för att det ska bli så bra livskvalitet som 
möjligt för alla drabbade. Jag ser också att det fortfarande finns mycket 
okunskap och fördomar kring demenssjukdom i vårt samhälle, vi behöver 
hjälpas åt att öka den kunskapen. Beslutsfattare behöver förstå vad det verkligen 
innebär för att de ska ge rätt försättningar. Varje gång jag kunna påverka så att 
en person kunnat må lite bättre, kunnat hantera sin situation något enklare, fått 
insikt om hur det är att leva med den demenssjuke, då fylls jag på med ny kraft 
och inspiration för att fortsätta arbetet för dem som inte är där än, det är det som 
driver mig. 
 
Ledamot, nyval 

Krister Håkansson, Stockholm  Jag är 69 år och kommer från Småland, men 
bor sedan 2010 i Stockholm. Innan dess hade jag arbetat som lärare i psykologi 
vid Linnéuniversitetet i Växjö i nästan 40 år. Jag påbörjade mitt 
avhandlingsarbete på Karolinska Institutet 2010 på halvtid och doktorerade 2016 
med en avhandling som handlade om hur demensrisken långsiktigt påverkas av 
att bära på negativa känslor (ensamhet och hopplöshet) och av social isolering. 
Det viktigaste resultatet var att personer som fortsätter att leva ensamma efter att 
ha förlorat sin partner har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av demens 20 år 
senare  Sedan några år arbetar jag på heltid som forskare, dels vid avdelningen 
för klinisk geriatrik på KI och dels vid Medicinsk Enhet Åldrande på Karolinska 
sjukhuset. Jag arbetar med Miia Kivipelto och det mesta handlar om 
livsstilsförändringar och hur de kan motverka kognitiva försämringar, både hos 
personer som redan drabbats av demens och för att förebygga demens. En del av 
det arbetet handlar om hur man kan åstadkomma sådana livsstilsförändringar i 
befolkningen i stort. I samband med det projektet har jag också assisterat i ett 
projekt av Stockholms Demensförbund för personer med en demensdiagnos.  

Andra saker jag jobbar med är att i samarbete med KTH använda artificiell 
intelligens och maskininlärning för att upptäcka tecken på demens i ett tidigare 
skede, d v s som stöd vid demensutredningar, liksom med forskning som är mer 
biologiskt inriktad. 



 
 
När jag läser Demensförbundets tidning och vad som står i stadgarna får jag lätt 
en dyster känsla. Det handlar mycket om hur man drabbas när man får en 
diagnos och hur de anhöriga drabbas. Och om medicinska behandlingar som inte 
fungerar. Jag skulle gärna se att verksamheten mer inriktades på hur man kan 
stödja personer som riskerar att drabbas så att de aldrig får sjukdomen, och 
aktiviteter som motverkar kognitiva försämringar hos dem som redan drabbats. 
Jag tror också att forskningen är viktig och om Demensfonden kan stärka sin 
betydelse som forskningsstiftelse, skulle det samtidigt göra Demensförbundet 
till en viktigare spelare i den allmänna debatten.  

Evabritt Johansson, Lerum, 70 år.  Mitt intresse för personer med 
demenssjukdom startade när jag som distriktssjuksköterska med pedagogisk 
vidareutbildning kom till kommunal hälso- och sjukvård strax efter 
Ädelreformen. Omvårdnadspersonal upplevde stor frustration och brist på 
kunskap i att möta och kommunicera personer med kognitiv svikt, personer som 
ofta saknade utredning, och jag hade, mina utbildningar till trots, ganska lite att 
komma med i handledning. Men förstod att det här måste vi göra något åt. På 
den vägen är det. Jag varvade teoretiska studier (några uppsatser inom demens- 
och anhörigområdet samt studier i omvårdnadshandledning) med arbetet i 
hemsjukvård/ särskilt boende. Har handlett många personalgrupper och jobbat 
mycket med anhörigstöd individuellt och i grupp. Innehade under sju år den 
första tjänsten som demenssjuksköterska i Lerums kommun, och haft 
omvårdnadsrelationer med många hemmaboende personer med demenssjukdom, 
och deras anhöriga. Skaffade mig ett team bestående av undersköterska, 
arbetsterapeut och distriktsläkare, med intresse för demensområdet, och vi kom 
med i det första nationella demensprojektet. Har också arbetat med uppsökande 
verksamhet mot personer 75 år och äldre inom primärvården, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska därefter, och avslutade min yrkesverksamhet med 
implementering av BPSD-registret i Lerums kommun. Startade 
demensföreningen i Lerum för ca 17 år sedan, och återvände dit när jag blev 
pensionär för 2 år sedan. Det är min ambition att som pensionär använda min 
kompetens inom området i en intresseförening/förbund som företräder personer 
med demenssjukdom, anhöriga, ja alla som berörs av demenssjukdom. 

Mina närmaste är min make, två barn med sambos samt fyra barnbarn. Gillar att 
vara tillsammans med dem, och att hjälpa dem i deras vardag. Jag gillar också 
att vandra, att sjunga och att läsa och diskutera litteratur. 



Johan Karlman, Boden, 46 år. Mitt engagemang är framförallt för yngre 
anhöriga som behöver ett särskilt stöd, när detta ska kombineras med egen 
familj och arbete. 

Jag är f d. anhörig och har haft en demenssjuk pappa som avled 2018. Min 
erfarenhet är alltså som barn till en demenssjuk far även om jag var närmare 40 
år när pappa konstaterades som sjuk.  

Jag anser att det är viktigt att Demensförbundets styrelse behöver ha en 
lagsammansättning som är balanserad både mellan kön, ålder, etniskt ursprung 
och kompetenser. Det är viktigt att ha anhöriga som kommer från hela Sverige i 
demensförbundets styrelse för att ha "färsk" erfarenhet om vilka olika 
förutsättningar som finns. 

Demensförbundets styrelse måste skapa förutsättningar och aktivt stödja lokala 
demensföreningar genom att vara lyhörda och närvarande. Jag har varit 
sekreterare i Bodens demensförening sedan 2015.  

Jag har också erfarenhet från andra organisationer än Demensförbundet, såsom 
idrottsföreningar där jag varit både tränare/ledare och styrelseledamot. Jag har även 
varit vice ordförande i Kamratföreningen Bodenartilleristen under två år. 

Jag är 47 år, boende i Boden. Jag har tre barn i åldrarna 23, 20 och 12, varav den 
yngste bor hos mig och de två äldre barnen är utflyttade. Mina intressen är idrott, 
segling, musik och film. 

Jag jobbar som yrkesofficer på Artilleriregementet A 9 i Boden, där jag är 
Planeringschef och Ställföreträdande Stabschef. Jag har jobbat som officer i 25 år. 

Noomi Herzberg- Öberg, Nynäshamn, 56 år. Är född i Värmland, gift med 
David och vi har 2 gemensamma barn, Christoffer och Emma. 1989 började jag 
arbeta inom dåvarande långvården och som nyutexaminerat vårdbiträde blev jag 
förskräckt över mina äldre kollegors sätt att bemöta våra äldre.  Fortsatte att läsa 
till undersköterska, sjuksköterska, geriatriksjuksköterska och sedan till 
Silviasjuksköterska.  

Har arbetat på Vård och omsorgsboende, geriatrisk avdelning, korttidsboende, 
hemsjukvården och sedan 2007 på Minnesmottagning, först i Nynäshamn och 
sedan 2011 på Handens sjukhus. Vid sidan av mitt ordinarie arbete håller jag på 
uppdrag av Silviahemmet föreläsningar och utbildningar inom demensområdet 
för personal inom region och kommun såsom biståndshandläggare, 
tandvårdspersonal och personal på vård och omsorgsboenden. 

På minnesmottagningen som är en specialistmottagning, deltar jag i själva 
utredningen tillsammans med mina kollegor. Där får jag ta del av anhörigas 
berättelser, deras utmaningar och ibland bristande förståelse och kunskap från 



 
 
kommun och primärvård. Trots att demenssjukdom är en av våra största 
folksjukdomar så är kunskapen fortfarande mycket låg inom området demens i 
Sverige idag 2021.  

Jag har varit politiskt aktiv och suttit i Socialnämnden i ca 10 år, mitt mål när 
jag blev invald i socialnämnden var att personalen inom äldreomsorgen ska få 
mera utbildning i demens. I februari 2020 Silviacertifierades det första vård och 
omsorgsboendet i min kommun och jag kände att nu är mitt uppdrag slutfört. 

Är medlem i Demensförbundets lokalavdelning i Nynäshamn och följer deras 
arbete, är ibland med på årsmöte och har hållit i föreläsningar för anhöriga i 
samarbete med kommunens anhörigkonsulent och demensföreningen.  

Min vision är en bättre vardag i demenssjukdom.  

Peter Almroth, Norrköping, 65 år. 

Hela mitt yrkesliv arbetat med service och med människor. Idag har jag tagit 
pension lite i förtid, för att ägna mig åt mina intressen.  Fotografering samt 
musik är en del av mina intressen. 

God man är jag till ett par personer som har demenssjukdom.Jag är inte anhörig 
till någon med demenssjukdom. 

Jag har senaste 18 åren arbetat på Studieförbundet Vuxenskolan.Varit 
verksamhetsutvecklare och verkat för föreningsutveckling. Målgrupp har varit 
handikappföreningar och organisationer. Skapat ett stort kontaktnät under dessa 
år. Jag har också hållit i styrelse-, data- och föreningsutbildningar. 

Jag är inte främmande för att pröva nya idéer.Har lätt att skapa kontakter, är en 
social och utåtriktad person. Jag har och har haft ett flertal 
förtroendeuppdrag.Ordförande i Mag- och tarmföreningen i Östergötland 
Styrelseledamot i Mag- och tarmförbundet 

Ledamot i Demensföreningen i Norrköping Styrelseledamot i Funktionsrätt 
Norrköping 

I en styrelse anser jag att det behövs olika kompetenser och erfarenheter. En 
dynamik när man ser saker ur olika infallsvinklar och perspektiv. Min ambition, 
erfarenhet och kunskap kommer gynna ett positivt resultat. 

Jag kommer i förbundet att verka för samarbete och kommunikation. Mellan 
såväl föreningar, som föreningar och förbund. Det ger möjligheter till utveckling 



och gynnar samtliga parter. Inte minst alla medlemmar och de som behöver stöd 
i sin förening. Jag kan skapa förutsättningar för ökad dialog och samarbete. 

Jag är inte politiskt aktiv. 

 Margareta Svensson, Nyköping, 67 år undersköterska. Har arbetat sedan 
1972 inom äldreomsorg, demensvård. Är ordf. i Nyköping/ Oxelösunds 
demensförening sedan 25 år. 

Medlem sedan 1995. Har jobbat mycket aktivt med föreningsarbete och ett bra 
samarbete med Äldre och handikappnämnden Nyköping kommun, Besökt 
skolor, informerat om åldrande och demenssjukdomar. Därav resultatet blev en 
bok” Morfar som är helt borta”. 

Vår förening fick uppdrag att starta Anhörigcenter i Nyköping samt även en 
daglig träffpunkt för ny insjukna personer med demensdiagnos. Projektansvarig 
var jag och tillika ansvarig för personalrekrytering. 

 2004 var jag med i projektgruppen: ” På väg mot god demensvård” Med nr 2 av 
3 bilar. Vår bil besökte 41 olika platser/ orter där jag ansvarade för information 
och utdelning av material om Demensförbundet till personal, ansvariga inom 
vården. samt allmänheten. 

2013 började jag att arbeta heltid som Förbundskonsulent på Demensförbundet. 
I mitt arbete har ingått att stödja svaga föreningar, bilda nya föreningar. Ordna 
föreläsningar, demens dagar.mm. 

Det tråkiga har varit att få lägga ner föreningar. För alla demensföreningar och 
arbetet som görs i föreningarna ligger mig mycket varmt om hjärtat. Alla 
föreningar är hjärtat av Demensförbundet. 
 

Ulf Anderssson, Trollhättan. , 63 år gammal. Änkeman sedan 7 år tillbaka men 
är idag sambo med Margaretha Alm i Trollhättan. Min son Niklas har 
tillsammans med sin sambo döttrarna Molly och Alice, som jag gärna spenderar 
mycket tid tillsammans med. 

Arbetsliv. Har sedan 41 år tillbaka arbetat inom räddningstjänsten som 
ambulansförare, brandman och de senaste 18 åren som extern utbildare.Jag har 
under hela mitt liv varit mycket idrottsintresserad, i synnerhet fotboll och bandy. 
Har under flera år varit aktiv inom dessa sporter och är numera tränare i 
Frändefors IFs A-lag. 

Min anhörig erfarenhet är att min hustru Janet Andersson drabbades av 
demenssjukdomen, Lewy body demens. Janet blev diagnostiserad 2010, 
symptomen visade sig redan i början av 2000-talet. Jag vårdade henne de sista 



 
 
fem åren i vårt hem på heltid och efter Janets bortgång så arbetade jag som 
timanställd vårdbiträde inom hemtjänst med demenssjuka under ett års tid. Jag 
sitter sedan 2014 med i demensföreningen Trollhättan/Vänersborgs styrelse. Jag 
ingår även i Yngre nätverket i Sverige. 

Min vision för engagemang inom demensförbundet är att förbättra livskvaliteten 
för både yngre och äldre sjukdomsdrabbade, både i boenden och i hemmet. Jag 
önskar att utveckla nätverket för de yngre så att anhöriga kan få hjälp och 
stöttning. 

Lena Kock, 58 år, Tystberga. Jag har erfarenhet av och har varit verksam på 
olika sätt inom demensomsorgen under 40 år, de senaste 20 åren som utbildad 
Demensvårdsutvecklare.  

Som Demensvårdsutvecklare har jag fått möjligheten att starta, driva och 
utveckla en dagverksamhet för demenssjuka personer under 65 år samt Villa 
Drömkåken, en öppen träffpunkt för familjer som nyligen drabbats av en 
demenssjukdom och som drevs av en förening, Drömkåkens Vänner.  
 
Jag har arbetat som gruppchef för fyra demensboenden i kommunal regi och har 
även arbetat heltid i en familj som drabbats av Alzheimers sjukdom. Den tiden 
gav mig stor insikt och inblick i den vanliga vardagen som drabbad familj.  
 
Jag har även stor erfarenhet av att vara anhörig, barnens farfar drabbades av en 
tidig Alzheimer vid 58 års ålder, alltså i min ålder.  
Jag har under 14 år varit ordförande för Södertälje demensförening, ledamot i 
föreningen Drömkåkens Vänner samt mycket aktiv och engagerad 
styrelseledamot i Nyköping/Oxelösunds Demensförening sedan 4 år tillbaka. Då 
jag idag är anställd som verksamhetsutvecklare inom Studieförbundet 
Vuxenskolan är föreningsaktivitet en stor del av min vardag både privat och 
yrkesmässigt. 
 
Mitt stora och varma engagemang i den lokala demens föreningen, 
Demensförbundet och målgruppen är framför allt utifrån möjligheten att få göra 
skillnad och utveckla förutsättningarna att få leva så bra som möjligt trots den 
svåra vardag som familjer som drabbats av en demenssjukdom lever med.  
Jag drivs av att vara en del av det unika som Demensförbundet står för, att 
finnas nära den som är drabbad samt ha möjlighet att både påverka och 
samverka med kommuner, Regioner och forskning på olika sätt.  
 



För mig är en framgångsfaktor att samverka och förstå varandras utmaningar 
och hitta gemensamma lösningar. 
Min vision för Demensförbundet är att än mer ta vara på alla fantastiska krafter, 
kunskaper och erfarenheter som finns i alla våra föreningar i landet genom alla 
aktiva och engagerade medlemmar. 
Jag vill att vi än mer ska lära av varandra, dela med oss och ta till oss av allt 
fantastiskt som görs. Vi är ca 100 föreningar, kanske ca 400 styrelseledamöter i 
landet, vilken enorm kraft och kunskapskälla! 
 
Alla lokala föreningar, stora som små utgör kärnan av Demensförbundets 
verksamhet och ska få den uppmärksamhet, det stöd och den feedback som 
behövs för att orka arbeta vidare, starta nya projekt och föra Demensförbundets 
flagga in i framtiden. Visionen är också att vi som på olika håll och från olika 
plattformar arbetar för samma målgrupp ska samverka framåt.  
Då når vi framgång för den målgrupp vi arbetar och engagerar oss för! 
 
Till suppleanter, nyval  föreslås 

Helen Linderman, Sala, 75 år.  Helen Lindermann Jag är boende i Sala  och 
ordförande i Sala Demensförening sedan 5 år 
Jag kom in i demensföreningen,när min mamma blev dement och hon levde med 
min familj i många år sedan var hon på korttidsboende och därefter på 
gruppboende för dementa i Sala så jag fick god inblick i demensvård. 
Först var jag valberedare och därefter blev jag sekreterare och nu sedan 5 år 
ordförande i Sala Demensförening. 
 
Jag är pensionerad gymnasielärare i engelska och svenska  
I 18 år arbetade jag som studieorganisatör på Studieförbundet Vuxenskolan i 
Sala Heby som chef med 5 anställda. Jag var ansvarig och sekreterare i styrelsen 
och gjorde budget, verksamhetsplan bokslut och verksamhetsberättelse. 
Ett antal år var jag ordförande för all personal inom Studieförbundet 
Vuxenskolan i Sverige och satt som adjungerad i SV:s förbundsstyrelse. 
Nu är jag med i Sala kommuns Funktionsrättsråd Inget politiskt uppdrag. 
Vi är 14 föreningar som har ett föreningarnas hus, där de valt mig till 
ordförande.Att ha kontakt med media har jag stor erfarenhet av.  
Folk tycker att jag är lätt att samarbeta med.Några tankar kring styrelsearbetet: 
Den enskilda medlemmens  önskemål och behov skall genomsyra arbetet i 
förbundsstyrelsen  Staten och övriga aktörer skall påverkas så att de inser att 
Demensförbundet är något att räkna med och behövs  och skall tillfrågas i alla 
lägen. 
Förbundsstyrelsen skall stödja och underlätta arbetet på förbundskansliet . 
 



 
 
Ulrika Fred, Göteborg, 58 år. Samhällsvetare med beteendevetenskaplig 
inriktning med själ och hjärta för personer med kognitiv svikt och deras 
anhöriga. Salutogen ut i fingerspetsarna, ser möjligheter och anser mig vara en 
kreativ kraft. Arbetar aktivt för att sprida och öka kunskap om bemötande och 
omsorg för personer med kognitiv svikt. Vill speciellt göra deras röster hörda 
samt öka kunskapen om demenssjukdomar för alla – ett demensvänligt 
samhälle! 

Har jobbat inom demensvården i ca. 15 år. Främst med handledning, utbildning 
samt utifrån ett aktivitets- och bemötande-perspektiv. Har startat eget med fokus 
på kunskap och utveckling inom demensområdet. Driver med min 
demensförening Café Förgätmigej – med fokus på person med diagnos - ett café 
med högt till tak och med målet att skapa goa stunder. Tillsammans med 
anhörigstöd i Mölndal leder jag samtalsgrupper för anhöriga till personer med 
kognitiv svikt.  
 
Jag vill lyfta arbetet aktivt för diagnostiserade, speciellt de yngre personerna 
som lätt hamnar utanför systemen. Jag vill verka för en ökad transparens mellan 
styrelse och lokalföreningar, ge dem inspiration, kunskap och energi i deras 
värdefulla arbete ute i landet. Jag vill slåss för att alla ska få leva ett 
meningsfullt liv in till livets slut. 
Jag vill lyfta kunskapen kring personer med Downs syndrom som tidigt 
utvecklar alzheimer – nå ut till anhöriga och personal med kunskap om 
sjukdomarna, arbetssätt och bemötande. Jag vill vara med och öka 
demensförbundets synlighet så vi inte hamnar i skuggan av 
Alzheimerföreningarna. Jag vill lyfta hur vi kan samarbete och skapa tvärprojekt 
över föreningsgränserna för att stärka vår position i samhället. 
 
Passion, kreativitet, hängivenhet tar jag med mig i mitt uppdrag och ger inte upp 
arbetet med att skapa ett bättre samhälle för personer med kognitiv svikt och 
människor runt personerna. 
 

Till Revisor föreslås: 

Omval 

Bengt Adielsson, Stenungsund, 66 år. Fd företagare. Revsior i STOs 
demensförening. Musikant, samt leder en demenskör sedan flera år.  

Nyval:  

Elisabeth Berglund-Lind, Stockholm, 65 år 



Nyligen pensionerad efter 16 år på Demensförbundet där jag  jobbat tillsammans 
med härligt engagerade kollegor 
Visste vad demenssjukdom innebar då jag sökte jobbet, min favoritfaster hade 
fått diagnosen 
Har tidigare arbetat i Swedbank, Ericsson och Ur o Penn som ekonom  
Har rötter i Vemdalen, Härjedalen där vår stuga finns 
Gift, vuxen dotter. Sportar så där lite lagom, skidor, gym , sjunger 
Umgås med vänner, läsa böcker 

Till revisorsuppleant föreslås: 

Nyval 

Olof Arvidsson, Ystad, 77 år. Ordförande i Ystads demensförening. Före detta 
anhörig till sin hustru. 

Vakant 
 


