
    
                                       
 
 

 
Demensföreningen i Umeå 
 

Verksamhetsberättelse för år 2014 
 
Demensföreningens styrelse har under året haft följande sammansättning 
 
Ewa Miller   ordförande   
Irene Sixtensson  vice ordförande 
Ann-Charlott Idahl sekreterare 

Agneta Strömgren kassör   

Susanne Sparby ordinarie ledamot  
Eva-Marie Thorstensson ordinarie ledamot   

 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft ett konstituerande 
sammanträde samt ytterligare 10 st 
protokollförda sammanträden under året 
 

Ulla Renberg  ordinarie ledamot 
 
Revisorer: Gunnar Andersson, Tore Linghult   
Revisorsuppleant: Kjell-Ola Johansson 
Valberedning: Dan Sjösten 
 
Medlemsantal  
Den 31 december 2014 hade föreningen 210 medlemmar 
 
Årsmöte 
Demensföreningens årsmöte genomfördes den 27 mars på Hemgårdens matsal.  
Marianne Normark valdes till ordförande för årsmötet. 

 Kicki och Carin från Missing People berättar om sin verksamhet under kaffet 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att via foldrar sprida information om Demensföreningen som 
lämnats ut på alla särskilda boenden, hälsocentraler, privata vårdgivare runt om i kommunen och 
kommundelarna. 
Styrelsens representanter har deltagit vid en stor mängd sammankomster för anhöriga för att berätta om 
föreningen och dess verksamhet. 
 
Styrelserepresentation 2014 
Styrelseledamöter har deltagit i sammanträden under året med representation och har framfört 
föreningens synpunkter i ärenden relevanta för vår förening i 

• KPR (Kommunala Pensionärsrådet) 
• Anhörigrådet 
• HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västerbottens län) 
• Forum för Folkhälsofrågor 
• Representerat föreningen i arbetsgrupp om färdtjänst 
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Demensföreningen i Umeå 

 
Anhörigresa till Skellefteå 21-22 februari   
 

 
 

 
 
Föreläsning                                                   
När minnet sviktar,   
på Hemgården 5 maj 
Stina-Clara Hjulström, ordförande 
Anita Landén, förbundskonsulent  
från Demensförbundet besökte oss och pratade om: 
* Vad är demens?  
* Utredning, diagnostik och behandling  
* Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom?  
* Anhörigas livssituation och behov av stöd 
  

  
  

Träff med nya medlemmar den 16 oktober    
En träff med nya medlemmar hölls i Hemgårdens lokaler på kvällen den 16 oktober. Kommunens 
anhörigkonsult presenterar sitt uppdrag. 
Karin Sjögren, sjuksköterska, universitetslektor och forskare vid Umeå universitet informerar om ett 
planerat forskningsprojekt gällande närståendes utvärdering av personcentrerad vård i särskilda 
boenden. 
 

 

 
 

 
 

Kung Bore 
underhöll med en bred musikalisk underhållning, varvat 
med historier och Norrländskt humoristiskt mellansnack  
 

Hopp och Tröst  
om människans utsatthet och brottning med livets stora 
frågor 
Lars Björklund arbetar som kaplan på Sigtunastiftelsen, 
har givit ut diktsamlingar och själavårdsböcker. Han har 
tidigare varit sjukhuspräst 
 

En grupp anhöriga åkte till Hotell Aurum för en skön helg 
med god mat, samvaro, möjlighet till spa, bad och möte med 
personal från ett boende för unga dementa i Skellefteå. 
Klockarbergsvägen 56 i Skellefteå är ett särskilt boende för 
yngre personer med demenssjukdom. 
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Demensföreningen i Umeå 
. 

 

Stiftelsen Demensfonden i Västerbotten.  
Under året har från vår stiftelse, Demensfonden i Västerbotten, delats ut följande: 
 Sjöjungfrun beviljades ett bidrag på 4000kr till en blommande trädgård. 
  

               
 

 
Samtalsgrupper 
Föreningen har två samtalsgrupper för anhöriga över 65 år träffas varannan vecka i Vuxenskolans 
lokaler i centrala Umeå. Tid: tisdagar kl. 1300-1500 respektive onsdagar kl. 1100-1300. 
 
 
 

PPP Praktisk Professionell Planering 
Henrietta Miller, Bruksbacken Sävar berättar om ett nytt 
arbetssätt inom äldreomsorgen. Enhetschef Barbro 
Alatalo Johansson svarar på frågor 
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Demensföreningen i Umeå 
 
Vattengymnastik 
Under ledning av en elev från sjukgymnastutbildningen vid Umeå universitet har vattengymnastik för ett 
trettiotal anhöriga, genomförts på Hemgårdens äldrecenter varje måndag under läsåret. Förutom 
vattengymnastiken ges där tillfälle att ventilera aktuella frågor. Året avslutades traditionsenligt med 
vårmeny efter vårterminen och risgrynsgröt med alla tillbehör, kaffe och god kaka till jul. 
 
Hemsida http://www.demensforbundet.se/se/lokala_foereningar/vaesterbottens_laen/umea 
Vår förenings hemsida uppdateras löpande. 
 
Föreningens bibliotek 
Föreningens lokala bibliotek har nu flyttats till lokalen Kom in – kafé och aktivitetsplats 
öst på stan. Välkommen in att låna!  
Adressen är Östra strandgatan 50 A, BV (ingång från gården) 090-16 30 90 
 
Demenslinjen. 
Anhöriga och demenssjuka får här möjlighet till telefonrådgivning på tel.nr. 0485-375 75 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad redovisning 
 
 
 
Umeå 2015-03-25 
 
 
 
 
Ewa Miller, ordf   Irene Sixtensson, vice ordf             Ann-Charlott Idahl, sekreterare 
 
       
   
          
Susanne Sparby  Agneta Strömgren, kassör               Ulla Renberg 
 
 
 
   
Eva-Marie Thorstensson    
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