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Kära föreningsmedlemmar!

Nu är det de doftande pionernas tid och
naturen har varit en stor tröst under denna
vår av isolering. Föreningens årsmöte den 25
maj hade helt ny form genom ett i förväg
skrivet protokoll som godkändes. Hela den
nuvarande styrelsen omvaldes och
undertecknad tackar för förtroendet att vara
ordförande ytterligare ett år. Vi fick också ett
tillskott med en välmeriterad suppleant, Lars
Rönnmark, som är forskare vid Göteborgs
universitet inom socialt arbete. Vi har haft
våra styrelsemöten på videolänk med Zoom,
vilket fungerat över förväntan.
Under våren har vår stipendiat Emma fått
välförtjänt uppmärksamhet i medierna, dels
på hemmaplan i Ale, men också nationellt.
Den 10 juni hade vi den stora glädjen att
kunna hämta vår nya skrift från tryckeriet.
”Vägen till god demensvård – en vägvisare
för beslutsfattare”. På dessa 40 sidor
försöker vi att belysa beslutsfattares roll att
stödja första linjens chefer på olika sätt samt
intervjuar såväl aktiva politiker som forskare
och tidigare stipendiater om vägen till en god
demensvård. Boken kommer lägligt nu när
allas ögon riktas mot kvaliteten i äldreomsorgen efter vårens sorgliga pandemi med
så många döda bland våra allra sköraste. Vi
sörjer att så många har mist livet och att så
många anhöriga har stängts ute och inte
kunnat ta avsked av sina nära.

Vi har skickat denna bok till ansvariga
politiker i äldreomsorgen i Sveriges alla 290
kommuner. Och en rad myndigheter och
andra politiker, t.ex. i Socialutskottet, har fått
den. Vi står nu inför en möjlighet att få fokus
på ledarskapets betydelse, som denna skrift
siktat in sig på, liksom hela vår förening.
Erfarenheterna från våren måste leda till en
strukturellt förändrad äldrevård på sikt. Och
vi vill gärna ta plats i den debatten.
Önskar du som medlem få en bok, anmäl
detta till Ingrid@gottledarskap.nu så skickar
hon den. Den går också att läsa som PDF-fil
på hemsidan snart.
Tack vare vårt nätverk med stipendiater och
finalister, som nu omfattar tjugo framgångsrika chefer har vi en fantastisk referensgrupp.
Stiftelsen Solstickan beviljade oss i maj
50 000 kronor för att utveckla detta och
komplettera med forskare och seminarier.
Hösten vet ingen så mycket om, men vi hör
av oss med planering så fort det klarnar.
Styrelsen önskar alla en
Glad Midsommar!
Marianne Melkersson, ordförande
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