Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2019
Styrelsen har efter Föreningsstämman den 23 maj 2019 bestått av Marianne Melkersson,
ordförande, Ingrid Thulin, sekreterare, Roland Salomonsson, kassör, Claes Helgesson, webmaster,
ledamöterna Bengt Arenhag, Bibbi Carlsson, Lena Larsson och Cecilia Johansson. Styrelsen har under
2019 haft nio protokollförda styrelsemöten.
Stipendiet 2019 gick till Ewa Wörlén, enhetschef på Harakärrsgårdens äldreboende i Burlövs
kommun. Ewa har drivit igenom en rad aktiviteter för de boende såsom semestervistelser, cykelturer,
måltidsförbättringar och stor öppenhet. Boendet har också blivit ett demenscertifierat boende
genom en utvecklingsfirma baserad i USA. Ewa har en utbildad vårdhund på boendet, Siv, som
drottning Silvia fick stifta bekantskap med i samband med Demensdagarna i Malmö i maj där Ewa
och flera av hennes undersköterskor medverkade. Ewa planerar att delvis använda
stipendiepengarna för vidareutbildning av Siv.
Sinnenas lunch avhölls även detta år på restaurang SK Mat och Människor i Göteborg den 17 maj
med benägen sponsring av ägaren Stefan Karlsson. Då överlämnades även stipendiet till Ewa av
professor Christian Blomstrand, Göteborgs universitet, som också höll ett anförande om
strokesjukdomar. Lunchen gav ett substantiellt bidrag till föreningens ekonomi.
GLIDs nätverk för tidigare stipendiater och finalister de sista tre åren startade med ett första möte
den 13 oktober på Vegahemmet i Göteborg. Vid detta första möte deltog sju personer ur gruppen
och delade med sig av erfarenheter till varandra. Dels i form av korta presentationer, men också i
mindre samtalsgrupper. Alla deltagare uppskattade detta och ville gärna fortsätta med denna form.
Föreningsmöte avhölls som avslutning på nätverksmötet den 13 oktober där alla kunde deltaga. Från
föreningen anslöt ett 25-tal medlemmar. Föreläsare vid mötet var professor Ingmar Skoog från
AgeCap, Göteborgs universitet. Föreläsningen avhandlade resultaten från H70, den stora
epidemiologiska studien som pågått i Göteborg sedan 1971. Han lyfte särskilt fram slutsatser kring
vilka livsstilsfaktorer som kan påverka insjuknandet i demenssjukdomar.
Stiftelsen Solstickan beslutade åter om bidrag till en ny skrift, som föreningen vill publicera. Den
riktar sig främst till politiker men även andra ledare inom demensvården med tips om
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framgångsfaktorer för god demensvård. Den beräknas vara klar maj 2020 för publicering. Intervjuer
med ansvariga politiker inom äldreomsorgen påbörjades under hösten inför detta.
Ny ansökan till Solstickan skickades för att etablera nätverket permanent och utvidga det med
koppling till forskning. Svar har ännu inte kommit.

Händelser under 2020 före årsmötet.
Den 23 januari samlades nätverket för andra gången. Åtta personer från nätverket och fem från
styrelsen deltog. Vi fick vara i den fina huvudbyggnaden på Bräcke diakoni i Göteborg. Louise
Gehandler, tidigare styrelseledamot i GLID, berättade om sitt projekt ”KAN-listan”, som är en metod
för att identifiera de sjukas tillgångar istället för bara brister och svårigheter. Det blev ett mycket
berörande och hoppingivande föredrag, som uppskattades mycket av deltagarna. Under
eftermiddagen berättade Ewa Wörlén om den certifieringsmetod de använt på Harakärrsgården och
Emma Eggertesen beskrev hur hon arbetade med intraprenad på Björklidens äldreboende. Även
denna gång uppgav deltagarna att de känt sig inspirerade av dagen och glada över att få diskutera
med kollegorna.
Övriga planerade nätverksmöten och ett föreningsmöte under våren fick skjutas på framtiden på
grund av pågående Coronaepidemi. Vi genomförde dock intervjuer med enhetschefer som
nominerats till vårt stipendium. Till slut kunde vi genomföra webbaserade intervjuer med fem
duktiga finalister och vid styrelsemöte den 16 april utse Emma Eggertsen, Björklidens äldreboende i
Alafors i Ale kommun till mottagare av 2020 års stipendium som nu motsvarar 50 000 kr. Övriga
finalister får i fortsättningen bli deltagare i GLIDs nätverk. Någon formell utdelning har inte kunnat
hållas utan planeras i samband med Sinnenas lunch som vi hoppas kunna hålla i höst. Pressen har
dock uppmärksammat vår framgångsrika stipendiat.

För styrelsen 7 maj 2020
Marianne Melkersson
ordförande
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