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BULLETINEN 30 november 2020  

 

Denna Bulletin startar med allvarlig in-
formation 

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar allvarliga brister 
hos samtliga regioner i Sverige vad gäller medicinsk vård och be-
handling av personer på särskilda boenden för äldre under covid
-pandemin. Tillsynen omfattar för Västra Götalandsregionens 
del 9 vårdcentraler. Ingen av vårdcentralerna i Lerum ingår. IVO 
beslutar att äldre som bor på särskilt boende och deras närstå-
ende inte har informerats och gjorts delaktiga vad gäller vård 
och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Du kan 
läsa mer om ärendet och beslutet på IVO:s hemsida. 

Äldreboendena i Lerum har inte stängt för 
besök 

Atosa Jakobsson, verksamhetschef för särskilda boenden i kom-
munen, hälsar besökare välkomna efter det långa besöksförbu-
det.  Vi ombeds förbereda besöket genom att ta del av ”rutiner 
för säkra besök fr.o.m 1 oktober”, se Lerums kommuns hemsida 
eller via kontakt med respektive äldreboende. 

Samtalsgrupp för dig 
som har en demensdia-
gnos  

hade fysiska träffar några gånger till-
sammans med Pia-Marie och Evabritt. 
När smittspridningen i samhället ökade 
och vi fick hårdare restriktioner tog vi 
ett nödvändigt men sorgligt beslut – att 
pausa aktiviteten, men vi har kontinuer-
lig kontakt med deltagarna. Du är myck-
et välkommen att kontakta Evabritt om 
du fått en demensdiagnos. Vi startar om 
så snart Folkhälsomyndigheten säger 
att man får träffa människor utanför 
familjen. 

Samtalsgrupp för anhö-
riga 
träffas digitalt varje vecka utan uppehåll 
sedan början av maj via plattformen 
Google Meet. I gruppen finns en trygg-
het som uppstått genom många träffar, 
och som gör att deltagarna har mod att 
ge uttryck för svåra känslor och be-
rättelser om vardagsliv tillsammans 
med person som över tid blivit mycket 
förändrad i beteende och personlighet. 
I gruppen finns mycket allvar, men 
också mycket skratt. Kontakta någon i 
styrelsen om du är nyfiken på eller kän-
ner behov av en sådan här grupp. Vi 
startar en ny grupp om två personer 
anmäler sig. 

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 
Intresseförening för personer med demenssjukdom och deras anhöriga  

Redaktör—Martin Abenius (martin@abeniusconsulting.com) 

 

Avtal sponsring 
Vi tackar Sparbanken Alingsås, som vi nu har ett nytt 
treårigt avtal med. DFL får årligen ett ekonomiskt stöd på 
5000 kr till vår verksamhet. 
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Promenadgruppen 

Promenaderna fortsätter varje vecka utan uppe-
håll. Antalet deltagare har varierat från 3 till 11, 
och naturligtvis välkomnar vi dig! Tag med lite 
fika, ta på bra skor och kläder, och rör på dig sam-
tidigt som du får en pratstund. Utomhus är det 
svårt att bryta mot covidrestriktionerna. Sista pro-
menaden innan jul blir 15 december, och då har 
glögg och pepparkakor utlovats. 

Frågor och anmälan till 
evabritt.k.johansson@icloud.com,  
070-651 08 28 

 

Kontaktuppgifter på:  

www.demenslerum.se/kontakt 

Glöm inte medlemsavgiften 

Styrelsen tar tillfället i akt, och påminner om medlemsav-

giften  

Medlemsavgift är endast 200 kr/år 

Betala till; 

Bg 5003-3976 

Swish nr 123 528 4112 

DEMENSFÖRENINGEN I LERUM 

Följ oss på Facebook;  

https://www.facebook.com/demenslerum  

Vad är viktigt för föreningens 
medlemmar under pandemin? 
I styrelsen kommer vi att kontakta slumpvis ut-
valda medlemmar via mobilsamtal eller sms, för 
att fråga hur du mår i denna dystra tid, och om du 
har tankar om föreningens aktiviteter och enga-
gemang. Tveka inte att kontakta oss om vi inte 
kontaktar dig! 

Är du intresserad av att arbeta i 
vår styrelse? 
Efter årsmötet nästa år är styrelsen i behov av 
personer som vill arbeta för att förbättra förhål-
landena för personer med demenssjukdom och 
för deras anhöriga. Det är viktigt att åtminstone 
hälften av styrelsen har anhörigperspektivet. Sty-
relsen behöver dina erfarenheter, dina tankar och 
ibland också din fysiska person i föreningens olika 
aktiviteter. 

Möten med minnen 
På Demensförbundets hemsida hittar du ”Möten 
med minnen”, ett landsomfattande museiprojekt 
riktat till personer med demensdiagnos och deras 
anhöriga. Möten med minnen är ett samarbete 
mellan Nationalmuseum, Demensförbundet, Alz-
heimerfonden och Svenskt Demenscentrum. Ett 
tips för njutbar egenaktivitet, eller tillsammans 
med anhörig.  

Denna Bulletin slutar med vår varma hälsning till dig i en an-

norlunda adventstid. Tack för ditt medlemskap! 
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