
 

Stockholm 22-10-13 

Hej alla demenssjuksköterskor! 
 

 

Hoppas allt är bra med er.  

Vi har en färgsprakande årstid att njuta av och det är kul att ses i olika sammanhang.  

Sjuksköterskedagarna har genomförts med cirka 700 deltagare och teman som lyftes var 

personcentrerad vård och omvårdnad, levnadsvanor, agenda 2030 och sjuksköterskans 

roll. Många sjuksköterskor tar nu plats inom viktiga funktioner och ledningsnivåer som 

exempelvis i WHO. Bra att sjuksköterskor finns med på dessa nivåer.  

I december har vi (RFSÄD) vår årliga konferens för sjuksköterskor som arbetar inom äldre- 

och demensvård. Mer information om konferensen finns att läsa i detta nyhetsbrev.  

Jag hoppas att vi ses!   

 

Här kommer ett axplock med smått och gott i årets andra nyhetsbrev. Ni är som alltid 

välkomna att kontakta mig för att sprida information och nyheter inom nätverket eller via 

vår medlemstidning Ä som går ut till cirka 5000 prenumeranter. 

 



Forskning 

SBU 
Intressant forskning inom demensområdet sammanställd.  

SBU sammanfattar och kommenterar i en systematisk översikt ett flertal studier inom olika 

områden, bland annat demens och depression, kognitiv träning, aktiviteter och mycket mer. 

Översikterna är kortfattade och lätta att ta till sig. Läs mer  

 

Genombrott för svensk antikropp mot alzheimer 
Blir en antikropp utvecklad vid Uppsala universitet det första nya alzheimerläkemedlet i 

Europa på över 20 år? Hoppfulla resultat från en läkemedelsprövning tyder på det. 

Läs mer 

 

 

PREDEM 

PREDEM – en innovationsmiljö för demensprevention 

I slutet av 2021 skapades PREDEM, en innovationsmiljö och storsatsning med sikte på 

demensprevention. Under fem år skjuter statliga Vinnova till medel för att utveckla 

diagnostik, precisionsmedicin och beslutsstöd – allt för att förebygga demensutveckling hos 

personer med begynnande kognitiv svikt. 

PREDEM samlar flera olika aktörer från akademi, region och företag. I innovationsmiljön 

ingår även Svenskt Demenscentrum som på hemsidan kommer att spegla arbetet inom 

PREDEM och de framsteg som görs. Läs mer  

 

        

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/sok/?q=demens
https://demenscentrum.se/nyheter?nyhet=6205
https://www.demenscentrum.se/forskning/predem-en-innovationsmiljo-demensprevention


Svenskt Demenscentrum 

Språkstöd i ny utgåva 

Språkstöd till Demens ABC finns nu i en ny reviderad 

utgåva, anpassad till Svenskt Demenscentrums populära 

webbutbildning som kom i en ny version förra året. 

Läs mer om boken! 

 

 

Kommunikation ABC – en ny webbutbildning  

En ny webbutbildning vill ge en djupare förståelse för hur 

det är att leva med demenssjukdom. Kommunikation ABC 

har tagits fram i ett samarbete mellan Svenskt 

Demenscentrum, Linköpings universitet och 

Demensförbundet. 

Läs mer 

 

 

Konferenser 

Webbinarium 22 november 

Screening av misstänkt kognitiv nedsättning – hur ska man gå till väga? 
Svensk Förening för Kognitiv Medicins 10:e nationella konferens arrangeras i år i samarbete 
med Svenskt Demenscentrum. Den är en fortsättning på det webbinarium som de båda 
organisationerna höll den 10 februari: Är det dags att se över MMSE som screeningverktyg för 
kognitiv nedsättning? 

Denna gång fördjupar vi oss i ämnet kognition med den aktuella målsättningen att ge praktisk 
information om hur man använder olika kognitiva undersökningsinstrument. 

Läs mer och anmäl er här  

 

Riksforum för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, 8–9 december 2022 

Välkommen till en konferens som riktar sig till dig som är sjuksköterska inom vård av äldre och 
personer med demenssjukdom. Ta del av intressanta föreläsningar om akut konfusion, hjärt-
kärlsjukdomar, organisationskulturens betydelse för att leda verksamhetsförändring och 
mycket mer.  
 

Program och anmälan  
Se broschyr om konferensen 

https://www.demenscentrum.se/nyheter?nyhet=6180#_blank
https://demenscentrum.se/nyheter?nyhet=6206
https://demenscentrum.se/kalender?event=6146
https://kui.se/utbildning/foretag/konferens/konferens-utbildning-sjukskoterska-2022/?utm_source=editnews&utm_medium=email&utm_campaign=riksforum-ssk-2022&utm_content=konferens-utbildning-sjukskoterska-2022
https://indd.adobe.com/view/4a7f7cc2-8f73-4bd4-88d0-1a3a29b012af
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=520627&userid=39511033&linkid=42156043&readid=F54D8EBD742E&test=&umailid=2198664918


Gott Ledarskap i Demensvården  

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården är en ideell förening, som bildades 2013 och vill 

ge stöd åt de chefer som skapar en trygg bas för både vårdtagare och personal. Föreningen 

delar ut stipendier som en uppmuntran till första linjens chefer inom demensvården. 

 

Stipendiat 2023 

Nominera Årets Stipendiat 2023 fram till den 12 feb 2023. 

Föreningens stipendier riktas till första linjens chefer dvs. den som är chef för den personal 

som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning 

inom ledarskap och demensvård och uppgår till ett värde av 50 000 kr.  

Har du någon som gör ett fantastiskt arbete som ledare för ett demensboende och som du 

anser förtjänar att utnämnas till Årets Stipendiat 2023?  

Välkommen att nominera kandidaten till 2023 års stipendium på denna länk 

Läs mer på www.gottledarskap.nu 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är nu reviderad och omarbetad 

En första internationell etisk kod för sjuksköterskor antogs av International Council of Nurses 

(ICN) 1953. Den har sedan dess reviderats och uppdaterats flera gånger, senast i och med 

denna grundliga omarbetning, slutförd under år 2021. Den svenska översättningen 

slutfördes år 2022 och texten är anpassad efter svenska förhållanden och svensk lagstiftning.  

Läs mer och ladda ned publikationer från Svensk Sjuksköterskeförening  

 

Kompetensbeskrivning 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård har tagit fram en ny 

kompetensbeskrivning för Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.  

Läs mer och ladda ned den här  

 

Vårt nästa steg är att arbeta fram en skrift för demenssjuksköterskor och jag hoppas att 

några av er vill vara med som referenspersoner och lämna synpunkter så småningom. 

 

 

Till sist önskar jag er alla en fortsatt fin höst. 
 

Varma hälsningar, 
Ann-Christin Kärrman 
E-post: ann-christin.karrman@demenscentrum.se 
 
RFSÄD hemsida 
RFSÄD Facebook  

https://www.gottledarskap.nu/stipendiater/nominerastipendiat.html#Section1
http://www.gottledarskap.nu/
https://swenurse.se/publikationer/icns-etiska-kod-for-sjukskoterskor
https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/riksforeningenforsjukskoterskorinomaldreochdemensvard/kompetensbeskrivning.4.518c219f17b9abeb75f1e8fe.html
mailto:ann-christin.karrman@demenscentrum.se
https://beta.swenurse.se/sektionerochnatverk/riksforeningenforsjukskoterskorinomaldreochdemensvard.4.2064505d1721dddde10a3d10.html
https://www.facebook.com/www.aldrevard.se

