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Kära föreningsmedlemmar! 
 

Nu bryter vi isoleringen och inbjuder till 
digitalt föreningsmöte med föreläsning av 
Helle Wijk, en mycket välkänd professor från 
Vårdvetenskapliga institutionen på 
Göteborgs universitet och dessutom 
gästprofessor på Chalmers. 
 

           
 
Helle har forskat om miljön för demenssjuka, 
både i vardagen och utformningen av 
byggnader för boenden. Medvetenheten om 
hur viktiga dessa faktorer är har ökat med 
åren och inför framtida planering av nya 
äldreboenden. Hennes bildvisning kring 
dessa frågor lämpar sig utmärkt för vårt 
digitala möte, så vi hoppas att ni vill deltaga 
måndagen den 21 september kl 10 - 12.  
Anmälan görs till ingrid@gottledarskap.nu 
före den 15/9. Bengt Arenhag skickar ut 
instruktioner och en länk till ZOOM i god tid 
till alla som anmäler sig. Det brukar inte vara 
några svårigheter att koppla upp på dator, 
Ipad eller telefon för att lyssna.  
 
Våren och sommaren har ju varit extremt 
dramatisk, inte minst på våra äldreboenden. 
Den 3 september hade vi ett digitalt möte 
med sju av våra framgångsrika enhetschefer, 

som ingår i föreningens nätverk. De vittnade 
om hur jobbigt det hade varit att hålla 
verksamheterna igång även om de flesta inte 
hade någon omfattande smitta. Men när 
personalen var sjuk och de boende skulle 
hållas mer eller mindre isolerade utan de 
aktiviteter som hela vården satsar på i 
vanliga fall blev det svårt med vardagen. 
Besöksförbudet har också inneburit extra 
sorg för de äldre, som personalen också lidit 
av. Men det är imponerande att lyssna på 
vilket engagemang som funnits trots 
svårigheterna och nu ser de framåt. 
 
Idag kom beskedet från regeringen att 7,4 
miljarder satsas på Äldreomsorgen under 
2021 och 4 miljarder är permanent årligen. 
3,4 miljarder skall gå till utbildning av 
undersköterskor och deras fastanställning. 

        
Då passar det utmärkt att vi i dagarna skickar 
ut vår nya skrift till alla förvaltningschefer 
inom vård och omsorg i landets kommuner.  
Kompetensutveckling måste också omfatta 
ledarutbildningar och kvalitetsutveckling är 
vårt budskap. Vi vill också samverka med 
olika aktörer och påverka Socialstyrelsen och 
kontakta Coronakommissionen.  
 
Vi berättar mer om dessa planer i samband 
med föreningsmötet.  
Varmt välkomna 21 september 10 - 12! 
 
En skön höst önskar! 
Styrelsen genom 
Marianne Melkersson, Ordförande 
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