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Hej alla föreningar, 

Hoppas de flesta klapparna är inslagna för nu är det inte många dagar kvar till jul. Här 

kommer årets sista föreningsbrev med information från förbundsstyrelsen och kansliet. 

Information från styrelsen  

Vi har nu genomfört anställningsintervjuer med ett antal kompetenta kandidater som 

sökt tjänsten som förbundssekreterare på kansliet. Vår ambition är att 

anställningsprocessen ska vara klar innan jul. 

Den 13 december deltog Liselotte i Patientrådet där flera organisationer är 

representerade. Det var sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som bjöd in till 

mötet där viktiga frågor diskuterades som till exempel personcentrerad och 

sammanhållen vård. Förbundet kunde bland annat lyfta hur viktigt det är med stöd 

direkt efter diagnos och genom hela sjukdomsförloppet. Mötet var en början på fortsatt 

dialog för informationsutbyte mellan sjukvårdsminister och företrädare för olika 

patientorganisationer. Styrelsen är fortsatt involverade i diverse olika forum som är 

viktiga för vårt förbund att vara med i för att kunna påverka. Det här arbetet är fördelat 

mellan samtliga styrelsemedlemmar. 

I slutet av januari kommer styrelsen att ha två planeringsdagar med syftet att arbeta fram 

mål och visioner för förbundet framöver. 

Nytt om förbundets telefonrådgivning  

Den 1 januari får förbundets telefonrådgivning ett nytt telefonnummer. Då kommer det 

också gå att maila frågor direkt till rådgivningen. Det nya telefonnumret är 010-175 50 56 

och mailadressen är radgivning@demensforbundet.se Observera att det tidigare 

telefonnumret 0485-375 75 fortfarande kommer att kunna användas. De som ringer det 

gamla numret kommer automatiskt att kopplas till det nya.  

Vårt yngrenätverk 

Förbundet tar ett omtag gällande yngrenätverket för anhöriga och hur det ska fungera 

framöver. Vi kommer i samband med det även att undersöka hur stödet för yngre 

personer som själva har en demenssjukdom fungerar i ute i landet. Efter nyår kommer vi 

att skicka ut en enkät till er föreningar, där vi frågar hur det ser ut i din kommun med 

den här typen av stöd och vilket behov ni ser. 

Genomgång av Alzheimerguiden 

Tidigare i höstas lanserades Alzheimerguiden – en guide som ska ge kunskap och hopp 

med personliga erfarenheter från andra med samma diagnos. Guiden har fått fin respons 

efter lanseringen och förbundets medlemmar har nu blivit erbjudna att få en genomgång 

digitalt via Zoom vid två tillfällen den 7 mars, kl. 14 och kl. 18. Vi återkommer lite längre 

fram med en inbjudan. 
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Forskningsprojekt söker deltagare 

Just nu pågår ett forskningsprojekt om HBTQ-personer med demenssjukdomar vid 

Södertörns högskola. Som en del av studien söker man personer att intervjua. Läs mer i 

bifogad pdf och sprid gärna vidare till era medlemmar. 

Information från förbundskonsulenterna 

Förbundsavgift för 2022 

Förbundsavgiften på 40kr/medlem/ familjemedlem betalas in till förbundets bankgiro 

5502-8849 senast den 31 mars. Föreningens medlemsantal i arcMember per 31/12-2022 

är förbundsavgiften som föreningen ska betala. Skriv demensföreningens namn och antal 

medlemmar på inbetalningen. 

Bemanning på kansliet under mellandagarna 
Kansliet kommer att vara bemannat under mellandagarna, dock inte med full styrka då 

kanslipersonalen kommer att vara lediga lite omlott dessa dagar. 

God Jul & Gott Nytt år! 

Carina Rejmus Cohen 
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