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Kära föreningsmedlemmar! 

Vårdagjämningen har just passerat och i över ett 
år har vi levt med pandemins stora konsekvenser 
för hela vårt samhälle och särskilt för våra äldre. 
Ännu ser vi inget slut på detta, men många har 
nu ändå fått vaccination och kan snart börja våga 
sig ut mera.  

I vår förening har vi varit oförtrutet aktiva genom 
ZOOM- möten hela året. Den 21 januari samlade 
vi 37 deltagare till ett medlemsmöte på ZOOM till 
en föreläsning om ”Pandemins effekter på 
äldreomsorgen” av undertecknad. 

Våra framgångsrika chefer för demensboenden 
har haft ett mycket tufft år och har så 
fortfarande. Nu börjar vaccinationen få effekt 
men i stället är personalen ofta sjuk och det krävs 
mycket arbete vid rekrytering. Vi har därför bara 
haft ett nätverksmöte sedan november. Den 18 
mars deltog Frida Nobel, som lett en rapport från 
Socialstyrelsen på temat ”Standardiserat 
insatsförlopp vid demensdiagnos”. 

Vår tidigare finalist och nu nätverksdeltagare 
Maria Palm från Rönningegården, Mörbylånga på 
Öland och hennes team med demenssköterska, 
arbetsterapeut, undersköterska och 
anhörigstödjare berättade om sitt arbete. De 
utgör en av fem testkommuner, som skall 
implementera rapporten från Socialstyrelsen i 

samarbete med Svenskt Demenscentrum. Vi blev 
mycket berörda av deras starka engagemang. 

      Rönningegården, Mörbylånga 

Föreningen har i dagarna skickat en ansökan till 
Allmänna Arvsfonden för att få pengar till ett 
projekt tillsammans med SIQ (Swedish Institute 
for Quality). Målet är bättre kvalitet i samband 
med upphandling av äldrevård för både 
kommuner och privata företag. Vi tror att det 
skulle kunna ha ett stort inflytande och innebära 
ett lyft för kvaliteten på SÄBO. 

Vi inbjuder till ett nytt medlemsmöte den 26 
april kl. 15-16 på ZOOM. Då berättar förra årets 
stipendiat Emma Eggertsen från Ale kommun om 
hur de arbetat med intraprenad på sitt boende 
och hur de lyckats stänga ute Coronan i ett år. Vi 
kan då också berätta om ny stipendiat. Anmälan 
sker senast 22 april till ingrid@gottledarskap.nu. 
Särskild inbjudan kommer i god tid innan mötet. 

Nu väntar en spännande vecka för styrelsen då vi 
skall intervjua 6 nominerade kandidater till årets 
stipendium. Vi är glada över att vi har fått så 
kompetenta kandidater trots Coronan. Det finns 
så mycket bra verksamhet i Sverige, vilket 
kommit i skymundan under årets pandemidebatt. 

Vi hoppas att vi nu går mot mindre fokus på 
sjukdom med vaccinationernas hjälp och kan se 
fram emot en skön vår. 

Vårhälsningar från Styrelsen genom 

Marianne Melkersson, ordförande 
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