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Utmanande tider 

Restriktionerna kring coronaviruset sätter sin prä-
gel på allt vad vi ägnar oss åt. Ingenting är som det 
brukar vara och vi hoppas naturligtvis att vi så snart 
som möjligt kommer att kunna återgå till ett mer 
normalt sätt att arbeta och umgås. 

Ny styrelse i Demensföreningen 

Vi har nu genomfört årsmötet för 2020, denna gång av 
förklarliga skäl på distans och med hjälp av digital tek-
nik. Protokoll och övriga handlingar finns på 
www.demenslerum.se .  

Tidigare ordföranden Bengt Arenhag lämnar över klub-
ban till Evabritt Johansson som är föreningens nya ord-
förande. Evabritt har sin bakgrund i kommunen som 
bland annat demenssjuksköterska och medicinskt an-
svarig sköterska (MAS).  

Vi välkomnar också två nya medlemmar i styrelsen.  

Det är Barbro Sörensen, som arbetat som underskö-
terska med specialistutbildning omvårdnad vid de-
menssjukdom, och Karin Sahlsten, som verkat som en-
hetschef för äldreboende och som ansvarig för anhö-
rigstöd. Vi är glada för att nu inom styrelsen vidga per-
spektivet och öka den samlade  kompetensen för de-
menssjukdom och anhörigstöd.  

Martin Abenius fortsätter som sekreterare och Lennart 
Stålarm som kassör. Bengt Arenhag får rollen som vice 
ordförande. Alla har intresse för att främja hög kvalitet 
inom demensvården. 

Tack till personalen 

Vi vill härmed framföra vårt 
varma tack till all personal i hem-
tjänst och på särskilda boenden 
som på ett självuppoffrande sätt 
gör en fantastisk insats för våra 
anhöriga sjuka. Vi vet att ni arbe-
tar under särskilt svåra förhållan-
den och utsätter er för stora ris-
ker. 

Lerums kommun är inte det om-
råde som är svårast drabbat i 
regionen. Det kan vi nog tacka de 
beslutsfattare för, som tidigare 
än de flesta införde besöksför-
bud och skyddsutrustning på bo-
endena. Vi förstår att all personal 
också har arbetat med stor nog-
grannhet. 
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Café Förgätmigej 

Liksom alla andra aktiviteter är också 
Café Förgätmigej tills vidare inställt. Vi 
håller tummarna för att restriktionerna 
snart skall upphöra och att kan börja um-
gås i trevlig cafémiljö igen. 

Samtal i stunder av oro eller en-
samhet 

Evabritt har startat en samtalsgrupp för an-
höriga, som träffas med stöd av IT. 

Det råder som bekant besöksförbud på 
kommunens boenden och vi vet att många 
av våra medlemmar är sorgsna över att inte 
kunna träffa sina anhöriga demenssjuka. 
Inte alla klarar ju av att umgås via telefo-
nens eller tv-apparatens skärmar.  

Ring gärna om du vill ha ett enskilt infor-
mellt samtal med någon av oss i styrelsen. 
Våra telefonnummer hittar du på 
www.demenslerum.se . 

Upphandling av driften vid He-
degården 

Även i detta sammanhang har coro-
narestriktionerna ställt till det. Upphand-
lingsprocessen påverkades och den preli-
minära tilldelningen pekade på en annan 
operatör än Humana. De boende, deras 
anhöriga och personalen beklagar alla 
det utfallet. Humana och den lokala led-
ningen och personalen på Hedegården är 
mycket uppskattade för det profession-
ella och trygga sätt de sköter driften på 
och alla ser gärna att det får fortsätta 
som hittills. Tilldelningsbeslutet har dock 
överklagats och därför är ännu inget klart 
i frågan.  

Vi får helt enkelt avvakta förvaltnings-

rättens utslag. 
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Kontaktuppgifter på www.demenslerum/

Föreningen tackar för 

generöst stöd: 

Bli medlem 

Vi hoppas att du uppskattar våra insatser och akti-

viteter, däribland tidskriften Demensforum. Du får 

träffa människor i samma situation som på t.ex 

Café Förgätmigej.  

Medlemsavgift är endast 200 kr/år 

Betala till 

Bg 5003-3976 

Swish nr 123 528 4112 

http://www.demenslerum.se

