
 

Stockholm 21-10-14 

Hej alla demenssjuksköterskor! 
Nu går livet går vidare och de flesta av oss är vaccinerade. Men vi får förstås lära oss att leva med 

Covid- 19 en lång tid framåt. 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 

PET-kamera bäst att förutse minnesförsämring 

 

 
 

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört hur bra olika biomarkörer kan förutsäga 

sjukdomsutveckling och minnespåverkan vid alzheimer. Mest tillförlitlig var tidig ansamling av 

proteinet tau i hjärnan mätt med PET-kamera. Läs mer » 

 

Nytt alzheimerläkemedel godkänt i USA  

För första gången på närmare 20 år har ett nytt alzheimerläkemedel godkänts i USA. En välkommen 

framgång för forskningen men det finns skäl att dämpa förväntningarna hos alla som i dag är 

drabbade av alzheimer. Läs mer » 

  

https://www.demenscentrum.se/nyheter?nyhet=6038
https://www.demenscentrum.se/nytt-alzheimerlakemedel-godkant-i-usa


Satsning på innovation ska förebygga demenssjukdomar  

Under namnet PREDEM arbetar Karolinska Institutet som koordinator med olika aktörer för att 
utveckla innovationer inom demensområdet. Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska 
Institutet är initiativtagare till PREDEM. Vinnova har valt att finansiera PREDEM vars mål är att 
motverka utvecklingen av demenssjukdomar genom tidig upptäckt, utredning, träffsäker diagnostik 
och individanpassad prevention och behandling. Läs mer » 

 

Tre engagerade i PREDEM. Fr.v. Rickard 

Forsman, VD på Geras Solutions AB, Maria 

Eriksdotter, överläkare och professor vid 

Karolinska Institutet samt Linus Jönsson, 

docent vid Karolinska Institutet. Foto: D 

Thunander (Eriksdotter) 

 

 

Skattningsskalor (frågeformulär) för personcentrerad omvårdnad (P-CAT och PDC) och 

vårdklimat (PCQ).  

Skalorna är framtagna av forskare och kan nu även användas vid utvecklingsprojekt. Skapa er egen 

utvärderingsskala och presentera resultatet i ett stapeldiagram. Med Svenskt Demenscentrums 

Excelmallar är det enklare för verksamheter att följa upp vårdklimat och personcentrerad 

omvårdnad. Läs mer » 

 

Svenskt Demenscentrum (SDC) 

Inspirationsskrift om standardiserat insatsförlopp publiceras i höst  
Under 2020–2021 har fem kommuner deltagit i ett samverkansprojekt med syfte att utveckla ett 

standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom utifrån Socialstyrelsens modell. Utvecklingen sker i 

samverkan med respektive region. De fem kommunerna är Ekerö, Falun, Göteborg, Mörbylånga och 

Umeå. Projektrapporter från de olika kommunerna finns här att läsa » 

Svenskt Demenscentrum kommer att publicera ett inspirationshäfte om samverkan i de fem 

kommunerna i början av november. 

 

Konferenser 
Stockholms Demensdag 

Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum bjuder in till Stockholms 

Demensdag. Konferensen riktar sig i första hand till medarbetare inom Region Stockholm, men ger 

också plats till andra som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete. Demensdagen är digital 

och öppen för deltagare från hela landet. Länk till program och anmälan » 

 

Sjuksköterskedagarna 2022 
Svensk sjuksköterskeförening bjuder in till Sjuksköterskedagarna 2022 med temat Sjuksköterskans 

kompetens – nyckel till hälsa. Konferensen går på Münchenbryggeriet i Stockholm den 8 - 9 mars 

2022. Anmälan öppnar 18 oktober 2021. Länk till program och anmälan » 

https://demenscentrum.se/nyheter?nyhet=6037
https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/skalor-checklistor/skapa-er-egen-utvarderingsskala
https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/teman/standardiserat-insatsforlopp
https://www.demenscentrum.se/kalender?event=5993
https://swenurse.se/konferenser-och-evenemang/sjukskoterskedagarna/sjukskoterskedagarna-2022


Riksforum för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård hösten 2021 
Nu går det bra att anmäla sig till riksföreningens årliga konferens i samarbete med KUI, den 8–9 

december (digitalt). Föreläsningarna kommer bland annat att handla om Palliativ vård för äldre och 

lärdomar under coronapandemin, Att upptäcka infektioner hos sköra äldre – en utmaning, 

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, Standardiserat 

insatsförlopp vid demenssjukdom. Länk till program och anmälan »   

 

Queen Silvia Nursing Award  

Queen Silvia Nursing Award är en årlig tävling för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som 
engagerar branschens mest begåvade individer och uppmärksammar deras kreativaste idéer i syfte 
att upphöja sjuksköterskeyrket och förbättra sjukvården. Temat är för 2021,  
Idéer för att förbättra äldre- och demensvården. Kanske just du har en bra idé och vill vara med i 
tävlingen. Läs mer » 
 

En fortsatt fin höst önskar jag er alla!  
Var rädd om er och var rädda om varandra. 
 

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

https://kui.se/utbildning/foretag/konferens/riksforum-for-sjukskoterskor/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ftgutb-konferens&utm_content=riksforum-for-sjukskoterskor-2021&fbclid=IwAR2gfA58VLbj0lYhMiE9EiMxmy9nEsclnFeqf-Y_rHmTEYAhY1zvDMwEK4w
https://www.queensilvianursingaward.com/se/home
mailto:ann-christin.karrman@demenscentrum.se

