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Årets stipendiat Ewa Wörlén har i höst varit i
Japan på utbyte med ett äldreföretag, japaner
har också varit i Burlöv. En intressant artikel
publicerades den 28 november i Expressen om en
restaurang i Tokyo med personal av enbart
demenssjuka. Det blev inte alltid rätt, men gott.
99 % nöjda kunder.

.
Kära medlem!
I oktober mötte vi många medlemmar, tack för
att ni kom, vid ett mycket uppskattat föredrag av
prof. Ingmar Skoog om hur demenssjukdomar
kan förebyggas med en kognitiv livsstil. ”Det som
är bra för hjärtat är också bra för hjärnan”!

Samma dag hade vi också första mötet i vårt
nyskapade nätverk för framgångsrika första
linjens chefer, som varit stipendiater eller finalister i föreningens stipendieutdelning. Samtalet
var mycket livligt och det märktes hur uppskattat
det var att få möta andra entusiaster för en
excellent demensvård. Den 23 januari 2020 har vi
nästa nätverksträff och intresset är stort att deltaga. Stöd till yngre demenssjuka blir ett tema
som kommer presenteras av Louise Gehandler.

Nomineringarna till 2020 års stipendiat pågår och
kan göras på vår hemsida fram till 9 februari.
Vår bok från 2017 säljs numera också på Bokus
och i Akademibokhandeln och går att beställa
fortfarande på vår hemsida.
Vi har fått nya pengar från Stiftelsen Solstickan
för att publicera ett häfte, som riktar sig till
politiker. Inför detta intervjuar vi ansvariga
politiker i sex olikstora städer med bra omdömen
i Öppna jämförelser. Den 16 december besökte vi
Äldreborgarrådet i Stockholm, Erik Slottner.
En givande diskussion kring framtidens
demensvård. Boken
kommer att publiceras i samband med
Sinnenas lunch i vår.
Boka den 7 maj nu!
Vi tackar alla våra medlemmar för stödet under
året som gått och hoppas på ert medlemskap
2020. 150 kr kan insättas på bankgiro 446-3139.

God Jul och Gott Nytt År !
Önskar styrelsen
gm Marianne Melkersson, ordförande
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