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Kära medlem! 

2019 års stipendiat är Ewa Wörlén,   
enhetschef på Harakärrsgården i Burlöv. Hon har 
med hjälp av sina medarbetare vänt en trist 
förvaring för personer med demensdiagnos till 
ett mycket öppet och aktivt hem med trädgård 
och höns. Aktiviteter är anpassade för varje 
enskild person, ofta med deltagande av anhöriga. 
Hennes utbildade vårdhund Siv är mycket 
uppskattad. Hon har infört nytänkande med 
cykelturer, semesterveckor och krogmiljö för 
trevliga matstunder. Ewa föreläser ofta och är 
just nu aktiv på demensdagarna, där även 
drottningen deltar i år. Här mottar hon stipendiet 
ur professor Christan Blomstrands hand vid 
Sinnenas lunch den 16 maj på SK Mat och 
Människor. Hon har många idéer om hur hon vill 
använda pengarna upp till 100.000 kr för sin fort-
satta utveckling. Det skall bli spännande att få 
följa henne på denna resa. 

Föreningen hade ett välbesökt föreningsmöte på 
Vegahemmet den 28 januari. Undertecknad, som 
är geriatriker, föreläste om ”Aktuellt läge inom 
demensvården” för c:a 25 medlemmar. 

Under våren har vi sedan haft ett omfattande in-
tervjuarbete med många nominerade kandidater 
från hela landet. Detta arbete är oerhört inspire-

rande då vi får lyssna på många chefer som gör 
fantastiska insatser för att de som bor hos dem 
skall få en meningsfull tillvaro.    

I höst vill vi därför skapa ett nätverk för dessa 
framgångsrika stipendiater och finalister som vi 
intervjuat. Vi är övertygade om att de på ett 
mycket positivt sätt kommer att berika och 
stimulera varandra och därmed den fortsatta 
utvecklingen inom demensvården.  

Stiftelsen Solstickan har precis beviljat föreningen 
ett bidrag på 80 000 kronor för att ta fram en skrift 
riktad till politiker och höga chefer som ansvarar 
för demensvården i kommunerna. Vår 
förhoppning är att de framgångsfaktorer vi sett 
skall visa beslutsfattare hur de kan skapa 
nödvändiga förutsättningar för en bra 
demensvård. Vi har kunnat konstatera att det är 
stor skillnad i olika kommuner vilket intresse  och 
stöd de visar. Vi hoppas kunna publicera denna 
skrift nästa vår. 

Under våren har vi haft bra framgång med 
försäljning av förra årets bok ”Gott ledarskap i 
demensvården”. Demensförbundet har köpt till 
alla sina delföreningar. Vi har också skickat ut den 
till alla ansvariga social/äldreomsorgschefer i 
landets kommuner. 

Nu inbjuder vi till den årliga Föreningsstämman 
den 23 maj kl. 13 på Medicinaregatan 3. Kallelse 
har redan gått ut. Vi skall då ta upp en mycket 
viktig fråga om storleken på stipendiet i framtiden 
och planerna för nätverkssamarbetet. Vår 
stipendiat från 2017, Anneli Franzén, kommer att 
visa bilder och berätta från sin och Pia Franssons, 
stipendiat 2018, resa till Japan 2018. Vi hoppas att 
få träffa er då. 

Varmt tack för era bidrag och ert stöd till vår 
verksamhet. Givarlunchen blev åter en fantastisk 
upplevelse och gav ett kraftigt tillskott till 
föreningens verksamhet. 

En härlig och avkopplande sommar 
önskar styrelsen 
genom Marianne Melkersson, ordförande 
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