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Kära föreningsmedlemmar! 
 
Vi närmar oss slutet på ett extremt sorgligt och 
annorlunda år, som helt präglats av 
Coronapandemin och dess tragiska följder inte 
minst inom vården av de äldre, men också för 
hela samhället. Men GLID har fortsatt sin verk-   
samhet på ZOOM med digitala styrelsemöten 
varje månad. Föreningsmötet den 21 september 
med föredrag av professor Helle Wijk om miljön 
inom demensvården samlade 25 deltagare och vi 
fick också höra en del om forskningens villkor. 
 
Nätverket för våra enhetschefer har haft två 
möten under hösten. Den 16 oktober deltog 
forskaren från Linnéuniversitetet Heidi Hagerman 
som berättade om sin avhandling om villkoren för 
första linjens chefer. Hon betonade betydelsen av 
stöd för dessa från politiker och chefer. Det blev 
livlig diskussion och var mycket uppskattat.  
Det andra nätverksmötet skedde den 20 
november då riksdagens årsrikaste ledamot 
Barbro Westerholm berättade för våra 
engagerade chefer om betydelsen av att vara 
uthållig i sitt engagemang och de fick värdefull 
inspiration. Ansvariga chefer berättade från sina 
verksamheter hur tufft det har varit under 
Coronaepidemin, både att försöka hålla smittan 
borta och samtidigt ge en meningsfull tillvaro för 
de boende som inte fick ta emot besök. De flesta 
hade klarat situationen utan stora utbrott och 
lyckats hålla personalen i huvudsak friska.   

Vi har ägnat mycket tid åt att skicka ut vår nya 
skrift ”Vägen till god demensvård – en vägvisare 
för beslutsfattare” till förvaltningscheferna i alla 
290 kommuner under hösten. En grupp i 
styrelsen planerar nu också för hur våra böcker 
skall kunna användas som studiematerial i 
ledningsgrupper. Det visar sig att vissa chefer har 
beställt våra böcker just i detta syfte, vilket 
naturligtvis sporrar oss. 
 
Vi har skickat böckerna till Coronakommissionen 
och undertecknad har deltagit i debatten kring 
äldrevården i debattartiklar i SvD den 4/8 och i 
GP den 20/8 och. Erfarenheterna från pandemins 
hantering inom äldreomsorgen kommer med 
nödvändighet att påverka framtiden. Men hur? 
        

 
 
Vi planerar nästa medlemsmöte (på ZOOM) till 
den 21 januari kl. 14-15 då undertecknad 
kommer att föreläsa om ”Pandemins effekter för 
de boende inom Äldrevården”. Anmäl er till 
Ingrid@gottledarskap.nu senast den 18 januari! 
 
Vi vill varmt tacka alla medlemmar för ert stöd 
och bidrag till att hålla vår ambition för en bättre 
demensvård i gång. Vi hoppas att ni vill fortsätta 
ert medlemskap 2021 genom att sätta in 150 kr 
på bankgiro 446 – 3139. 
 
Hela styrelsen önskar er alla (trots 
omständigheterna) en riktigt 
 

GOD JUL och ett bättre År 2021! 
Genom 
 
Marianne Melkersson, ordförande 

Vi ser fram mot tiden efter Coronan 
och då skall vi kunna ha Sinnenas 
lunch i maj igen med ny stipendiat. 
Alla kan nominera någon duktig 
enhetschef till 2021 års stipendium 
på hemsidan www.gottledarskap.nu   
senast den 9 februari 2021 
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