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Hej alla Demenssjuksköterskor! 

Hoppas ni har det bra. Här kommer årets första nyhetsbrev med bl. a. Svensk 

sjuksköterskeförenings stora kampanj som lyfter sjuksköterskans viktiga arbete. 

Kommunikationsinsats för god omvårdnad 

Våren 2018 sjösätter Svensk sjuksköterskeförening ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” – 

en kommunikationsinsats som sträcker sig fram till föreningsstämman 2019. Syftet är att få 

fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också 

sjuksköterskans roll och kompetensområde. 

Ta del av årets viktigaste budskap i årets viktigaste fråga! 

På www.omvårdnad.se hittar du vår kravlista och en film med Ami Hommel, Svensk 

sjuksköterskeförenings ordförande, som berättar om kommunikationsinsatsen. 

 

På www.swenurse.se kan du läsa mer om kommunikationsinsatsen som löper fram till 

föreningsstämman i juni 2019. 

 

Få nyheter om kommunikationsinsatsen via e-post. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:  

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Nyhetsbrev/  

 

Följ kampanjen, gilla och dela i sociala medier: 

Facebook: https://www.facebook.com/svensksjukskoterskeforening  

Twitter: https://twitter.com/Swenurse_Kansli  

Instagram: https://www.instagram.com/svensksjukskoterskeforening/  

 

Läs ledaren i Omvårdnadsmagasinet: 

https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-01-argang-2018/svensk-

sjukvard-behover-omvardnad/ 

 
Intervju med Ami i Omvårdnadsmagasinet: 

https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-01-argang-2018/stor-satsning-pa-

omvardnad/ 

http://www.omvårdnad.se/
http://www.swenurse.se/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Nyhetsbrev/
https://www.facebook.com/svensksjukskoterskeforening
https://twitter.com/Swenurse_Kansli
https://www.instagram.com/svensksjukskoterskeforening/
https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-01-argang-2018/svensk-sjukvard-behover-omvardnad/
https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-01-argang-2018/svensk-sjukvard-behover-omvardnad/
https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-01-argang-2018/stor-satsning-pa-omvardnad/
https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/tidigare-nr/nr-01-argang-2018/stor-satsning-pa-omvardnad/


Sommarläger för unga anhöriga på tre platser 

Gudrun Strandberg, demenssjuksköterska i Avesta Kommun och Birgitta Andersson demens-

Silviasjuksköterska och anhörigsamordnare i Svedala kommun har kontaktat mig för att 

sprida information om de nationella lägren runt om i landet. Tack för det!  

Se länk för information och anmälan.  

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/tre-stader-arrangerar-sommarlager-for-unga-

anhoriga/ 

 
 

Konferenser 

Geriatriken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har stått som värd och anordnat många 

bra och intressanta konferenser för demenssjuksköterskor. Men som jag tidigare informerat 

er om, så planeras inte någon ny sådan konferens. Jag vill därför passa på att informera er 

om och så småningom bjuda in er till en konferens för sjuksköterskor inom äldreomsorg och 

äldrevård. Programmet kommer inom kort (mailutskick) och innehåller ett flertal intressanta 

teman inklusive demensområdet förstås. Ta del av de senaste rönen, nätverka och träffa 

andra sjuksköterskekollegor. Konferensen anordnas av Riksföreningen för sjuksköterskan 

inom äldrevård i samarbete med Kompetensutvecklingsinstitutet.  

Var: Citykonferensen i Stockholm 
När: 13 - 14 september 2018 
 

 

För fjärde gången arrangerar Sveriges, Norges och Danmarks nationella demenscentrum en 

konferens om ledarskap. Läs programmet och anmäl dig här 

 
RUDAS klart för nedladdning 
Detta mångkulturella kognitiva bedömningstest rekommenderas i basala demensutredningar 
och kan nu laddas ned gratis från Region Skånes webb. 
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Nytt från Svenskt Demenscentrum 

Nu är en ny webbutbildning om palliativ vård lanserad. Utbildningen heter Palliation ABC och 

har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med SDC. Läs mer:  

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/ny-webbutbildning-om-palliativ-vard/?page=0 

 

Nytt kunskapsstöd för LSS-området kommer inom kort 

Det innehåller två avgiftsfria webbutbildningar och en bok, den senare för LSS-personal. 

Kunskapsstödet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell 

funktionsnedsättning lanseras i samband med två konferenser, den 8 mars och den 14 april. 

 

Nytt om forskning 

Skallskada ökar demensrisken även långt senare  

Nytt misslyckat läkemedelsförsök  

Pfizer avslutar satsning på alzheimerläkemedel 

 

 

Hör gärna av er! 

Vad pågår i landet? Har ni information att sprida eller frågor att ställa till era kollegor så 

maila mig. Nyhetsbreven lägger jag ut på SDC:s hemsida och på Äldresjuksköterskornas 

hemsida.  

 

Nu har vi fyllt tio år! 

Tiden flyger iväg och Svenskt Demenscentrum har nu haft 10 års kalas. Läs mer och se bilder 

här:  http://www.demenscentrum.se/Nyheter/nu-har-vi-fyllt-tio/ 

 
Ladda ned jubileumsfoldern och följ vår resa sedan starten i februari 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtliga hälsningar från mig och mina kollegor. 

Ann-Christin Kärrman 

ann-christin.karrman@demenscentrum.se 

08-690 58 36 
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