
 

 

 

Stockholm 2020-11-02 

Hej alla demenssjuksköterskor! 
 
Visst har vi haft en fin höst? Men nu blir det allt kyligare, i dubbel bemärkelse kanske man kan säga, 
då Covid-19 ökar i hela landet. Vi får ta en dag i sänder. Ni gör ett fantastiskt arbete och jag hoppas 
att ni alla mår bra. Här kommer årets andra nyhetsbrev och som alltid är ni välkomna att kontakta 
mig om ni har frågor och funderingar att lyfta inom nätverket. Ni kan också sprida information och 
nyheter inom nätverket eller via vår medlemstidning Ä som går ut till 5000 prenumeranter, se länk. 
Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård 

 
Nätverket har fått en fråga från SBU – Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering 

Gunilla Fahlström arbetar vid SBU och sysslar med forskningssammanställningar av olika slag. Det 
innebär också ett intresse av vetenskapliga kunskapsluckor, d.v.s. områden där evidens saknas. Hon 
undrar om dansterapi används i svensk demensvård. Dans förekommer som bekant ofta som 
aktivitet, men betraktas det som terapi någonstans i Sverige? 
 
Har ni svar på detta så kontakta gärna:  
Gunilla Fahlström, E-post Gunilla.Fahlstrom@sbu.se 
Tel 08-412 32 96  

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

Nu finns framtagna målnivåer och indikatorer vid demens som baseras på identifierade 

förbättringsområden. Dessa handlar bland annat om att fler borde genomföra basal 

demensutredning och följas upp regelbundet efter att ha fått sin diagnos. Läs mer  

 
Forskning  
Personcentrerad omvårdnad – ett svårfångat ideal   

Personcentrerad omvårdad är en ledstjärna för all demensvård. Men hur vet man om 
den faktiskt präglar verksamheter och vilka positiva effekter kan den ha? Karin Sjögren, 
universitetslektor vid Umeå universitet, har forskat i ämnet. Läs mer 
 

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Riksforeningen-for-sjukskoterskor-inom-aldre-och-demensvard/Om-riksforeningen/
mailto:Gunilla.Fahlstrom@sbu.se
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-9-6868.pdf
https://www.demenscentrum.se/Forskning/nyheter?nyhet=5920


 

 

Svenskt Demenscentrum (SDC) 
Nyheter och på gång 
PDC & P-CAT (personcentrerad vård) & PCQ (vårdklimat) 
Nu är det möjligt att använda PDC (Person-directed-care), P-CAT (Person-Centred Care Assessment Tool) 
och PCQ (Person-centred Climate Questionnaire) i förbättringsarbete där analys och utvärdering sker med 
Svenskt Demenscentrums nya Excelmallar. Skapa er egen utvärderingsskala och presentera resultatet i ett 
stapeldiagram. Läs mer  
 

Ta del av webbinariet om covid-19 
Webbinariet "Covid-19 och äldreomsorgen – lärdomar och nya förhållningssätt" hölls den 1 oktober. 

Arrangörer: Svenskt Demenscentrum och Alzheimerfonden med stöd av #omsorgsrörelsen. 

Här kan du lyssna på en inspelad version  

Nytt webbinarium planeras till den 15 februari 2021 på temat Stjärnmärkts utbildningsmodell. Håll utkik 

på SDC:S hemsida för mer information.  

Tips! 
Bra information att sprida. 

Beställ i SDC:s webbshop, max 40 ex. avgiftsfritt. 

 

 

Riksforum för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård (RFSÄD) 

– livesänd webbkonferens den 3 - 4 december 2020 

Kort om innehållet 

– Lärdomar från årets samhällskris (Covid-19) och tankar  

kring hur vi kan gå vidare 

– Praktiska råd och tips kring framgångsrikt teamarbete samt stresshantering 

– Fördjupning i ämnen som ovanliga demenssjukdomar, palliativ vård och våld i nära relationer 

– Sexualitet och äldre. Hur ligger det till egentligen? 

För mer information och ev. anmälan 
  

RFSÄD ger sig in i debatten om Covid -19 
Sluta skuldbelägga äldrevården i krisen.  
Läs debattartikel med bland annat RFSÄD som undertecknare. 

 
Jag önskar er alla en fortsatt fin höst och vinter. Var rädda om er själva och var rädda om 
varandra! 

Varma hälsningar, 
Ann-Christin Kärrman 
ann-christin.karrman@demenscentrum.se     

   

 

https://www.demenscentrum.se/nyheter?nyhet=5921
https://www.demenscentrum.se/nyheter?nyhet=5914
http://webbshop.demenscentrum.se/B%C3%B6cker?product_id=84
https://www.kui.se/foretagsutbildning/aldreomsorg-hemtjanst/riksforum-for-sjukskoterskor-inom-aldrevard-2020/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/jBB0rz/sluta-skuldbelagga-aldrevarden-i-krisen?fbclid=IwAR39w3_IoBRV17DZdGYDYQyRvPT_GmMQUxiLHkzLrpS9AV3IM5lZvGl2A94
mailto:ann-christin.karrman@demenscentrum.se

