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Kära föreningsmedlemmar! 
 
Denna vår liknar ingen annan! En farsot drar fram 
över världen och värst drabbas de äldre. Våra 
äldreboenden är särskilt utsatta. Anhöriga får 
inte hälsa på och personalen gör så gott de kan 
med dålig skyddsutrustning och bristande lokaler 
för denna typ av vård.  

                     
Trots dessa förutsättningar har vi även i vår 
kunnat intervjua fem finalister inför vårt stipen- 
dium för framgångsrikt ledarskap. Det har skett 
via videolänk och vi fick höra trygga erfarna che-
fer berätta att de hade situationen på sina 
boenden under kontroll och inga sjuka. Samtliga 
brann verkligen för sin uppgift att ge de 
demenssjuka ett så bra och aktivt liv som deras 
förutsättningar medger. Alla talade om 
personcentrerad vård, om öppna dörrar, ständigt 
fokus på bemötandet av de boende. Vi 
konstaterade att mycket gått framåt inom 
demensvården under de senaste åren, men 
många boenden behöver komma ikapp. 
 
Som stark ledarförebild och kraftfull ambassadör 
för en god demensvård med stor drivkraft och 
strategiska utvecklingstankar utsåg vi i år Emma 
Eggertsen på Björklidens äldreboende i Alafors i 
Ale kommun till vår stipendiat. Hon har genom 
stor delaktighet från sina medarbetare förvandlat 
detta boende på några år till bland de allra högst 
rankade i Socialstyrelsens öppna jämförelser. Hon 
lyckades övertyga ledning och politiker om att få 
driva Björkliden på intraprenad, vilket innebär en 
budget på tre år, som hon själv kan disponera 
över. Det har inneburit stort engagemang från 
medarbetarna och sänkt sjuktalen från 15 % till 

2.3 % på två år. De har tack vare god hushållning 
kunnat ge de boenden en guldkant med många 
aktiviteter och utflykter. Hon har haft stort stöd 
från lokala pensionärsföreningar, som också no-
minerat henne till årets stipendium på 50 000 kr. 
 
I januari samlades för andra gången det nätverk 
som föreningen initierat för tidigare stipendiater 
och finalister. Louise Gehandler från Bräcke Dia-
koni berättade om en metod för att fokusera på 
de resurser som de demenssjuka har istället för 
bara på svårigheter. Det var oerhört engagerat 
och pekade på ett positivt tänkande som stärkte 
lyssnarna. Planerad ny träff får skjutas till i höst 
då även årets finalister bjuds in. 

              
Denna vår då det mesta fått ställas in måste vi 
tyvärr också flytta fram Sinnenas lunch till i höst. 
 
Den planerade skriften riktad till politiker tar 
form men publicering sker i ett senare skede när  
politikerna  kan få tid att studera den. Nu är de 
sannolikt mycket upptagna av Coronaepidemin. 
 
Årsmötet den 25 maj kommer i år att bli annor-
lunda. Vi kommer att skicka ut alla handlingar 
med förslag på protokoll 14 dagar innan mötet till 
alla betalande medlemmar. Har ni ännu inte 
betalat medlemsavgiften på 150 kr för 2020 så 
gör det nu. Bankgiro 446-3139. Tack för ditt stöd! 
 Till hösten återkommer vi med föreningsmöte, 
preliminärt med professor Helle Wijk om 
miljöplanering för demensboenden. 
 

Vi önskar er alla en frisk och skön sommar! 
Styrelsen genom 
Marianne Melkersson, ordförande 
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