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Kära medlem! 

Vi har den stora glädjen att inbjuda er alla till

föreningsmöte med Professor Ingmar Skoog 
som föreläsare. Han är en av Sveriges mest kända 
forskare inom äldre- och demensområdet. Han 
förestår den omfattande epidemiologiska H70 
studien som följt äldres hälsa ända sedan 1971. 
Han kommer att berätta om de enastående 
förbättringar som skett sedan dess hos äldre 
individer, inte minst inom demensområdet. 
Mötet är den 14 oktober kl. 15.30-17 i Vegasalen 
på Vegahemmet, Vegagatan 55, Göteborg. Det är 
alltså i samma lokal som vårt förra möte. 

Samma dag kommer vi att ha vårt första

nätverksmöte för de enhetschefer som varit 
stipendiater och finalister de sista tre åren. De har 
alla efterlyst denna möjlighet att stimulera och 
lära av varandra. Vi skall tillsammans planera för 
den fortsatta verksamheten för att få en roll som 
bollplank och idéspruta för hela Sverige. I dagarna 
har vi skickat in en ny ansökan till Solstickan för att 
få pengar för en planering för uppbyggnaden av en 
permanent tankesmedja och excellensnätverk i 
samverkan med forskare. Vi tror att detta kan bli 
en faktor att räkna med i den framtida planeringen 
av svensk demensvård. 

Årets stipendiat Ewa Wörlén i Burlövs kommun

fick mycket uppmärksamhet i samband med 
demensdagarna i Malmö och gratulerades av 
drottning Silvia, som fick klappa vårdhunden Siv. 

Ewa skall använda en del av stipendiet till att 
fortbilda Siv. I höst åker hon till Japan i ett utbyte 
med en japansk demensorganisation, som varit på 
studiebesök i Sverige och som betalar resan. 

Vid föreningens årsstämma den 23 maj omvaldes 
sittande styrelse, ingen ville lämna detta 
spännande och viktiga uppdrag. Årsstämman 
beslutade att sänka stipendiesumman till 50 00 kr 
för att kunna använda 50 000 kr årligen till 
nätverksarbetet de kommande åren.  

Varmt tack för ert viktiga stöd till föreningen! 
Titta gärna in på vår hemsida för mer 
information. Du som vill närvara ber vi att, senast 
den 7 oktober, anmäla detta på denna länk: 
www.gottledarskap.nu/anmalan-mote.html
Väl mött den 14 oktober kl. 15.30  
önskar styrelsen genom 

Marianne Melkersson, ordförande 

http://www.gottledarskap.nu/
mailto:info@gottledarskap.nu
http://www.gottledarskap.nu/anmalan.html
Ingrid
Markering

Ingrid
Markering

Ingrid
Markering


