
 

Stockholm 2019-04-17  

Hej alla demenssjuksköterskor! 
Det närmar sig påsk och solen värmer gott. Mycket händer inom demensområdet och här 
kommer ett axplock i årets första nyhetsbrev. Ni är alltid välkomna att kontakta mig med 
nyheter eller goda exempel som ni vill sprida inom nätverket eller via vår medlemstidning Ä 
som går ut till 5000 prenumeranter.   

 
Forskning 
Nytt bakslag för alzheimerforskningen 
Aducanumab heter det senaste hoppet om ett nytt alzheimerläkemedel som har släckts. Det 
är en antikropp som väckte förhoppningarna i ett mindre försök men som nu har gått i 
graven. I förra veckan avbröts den mer omfattande fas 3-studien. Biogen, företaget bakom 
aducanumab, meddelade då att det är osannolikt att antikroppen kan bromsa kognitiva 
försämringar hos patienter med Alzheimers sjukdom i mild fas. 

Biogen fortsätter dock att pröva nya möjliga läkemedel mot alzheimer. Företaget meddelar 
att en fas 3-studie med BAN 2401 snart ska påbörjas. Det är en annan typ av antikropp, med 
svenskt intresse, som fick ett stort genomslag vid sommarens stora alzheimerkonferens i 
Chicago. Läs mer: 
 
Nationella läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder 
Ni har väl noterat att man nu kan anmäla sig till lägren. Se bifogade dokument samt läs mer här.  
Sprid gärna detta vidare i era nätverk och ibland era kontakter.  

 
Svenskt Demenscentrum 
Checklista demens för dagverksamheter 
Checklista demens Dagverksamhet är den tredje i sitt slag. Sedan 
tidigare finns checklistor för hemtjänst och särskilt boende. Alla tre 
är avgiftsfria verktyg för att utveckla personcentrerad omvårdnad 
och ett stöd för att arbeta efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
Läs mer: 
 

 

 

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/svensk-forskare-nasta/
http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/82593
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/Aktivitets---somprofil/Checklista-demens/


På gång 
Snart skickar vi Om demenssjukdom för primärvården till tryckeriet. Boksläppet sker under 
Svenska Demensdagarna i mitten av maj. Innan dess hoppas vi kunna lansera en ny version 
av Nollvisionsappen samt en webbutbildning om SIP (Samordnad individuell plan).  

 

Konferenser 

Välkommen till Riksforum för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård  

19 - 20 november 2019! 

Nu kan du anmäla dig till Riksforum i Stockholm. 

Ta del av inspirerande föreläsningar, nya rön, utställare och kvällsmingel. Du får även 
möjlighet att nätverka med sjuksköterskekollegor från hela landet. Om du bokar tidigt får du 
rabatt på konferensavgiften. Är du dessutom medlem i riksföreningen så får du ytterligare 
rabatt. Se länkar nedan.  
 
Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.  

Program och anmälan 

 

Välkommen till Svenska Demensdagarna 16 - 17 maj 2019! 
Var med och fira Svenska Nätverket för Demenskunskap 20årsjubileum.  
Ett spännande program med viktigt kunskapsutbyte och nätverkande. I år deltar även  
H.M. Drottningen. Läs mer 

 

Hör gärna av er! 

Har ni information att sprida eller frågor att ställa till era kollegor så mejla gärna mig. 
Nyhetsbreven lägger jag ut på SDC:s hemsida och på vår Riksförenings hemsida. 
http://www.aldrevard.se 
 
Jag önskar er alla en riktigt Glad Påsk! 
Ann-Christin Kärrman ann-christin.karrman@demenscentrum.se  
 

 

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Riksforeningen-for-sjukskoterskor-inom-aldre-och-demensvard/Om-riksforeningen/
https://www.kui.se/foretagsutbildning/aldreomsorg-hemtjanst/riksforum-sjukskoterskor-inom-aldrevard-2019/
https://svenskademensdagarna.se/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Du-som-arbetar-som/Sjukskoterska/Natverk-for-sjukskoterskor/
http://www.aldrevard.se/
mailto:ann-christin.karrman@demenscentrum.se

