
                                  

Stockholm 2018-05-08    

Hej alla Demenssjuksköterskor! 

Hoppas ni har det bra. Här kommer årets andra nyhetsbrev med lite smått och gott. 

Jag inleder med två förfrågningar. Den ena frågan kommer från demenssjuksköterskor i 

Eskilstuna och den andra frågan från forskare på KTH. Hoppas ni har tid och möjlighet att 

återkoppla till dem. 

1/ Fråga från demenssjuksköterskor i Eskilstuna 
Vi undrar hur det ser ut i Sverige vad gäller demenssjuksköterskor (eller annan 
samordningsfunktion) i kommunerna eftersom det är med som en kvalitetsindikator i de 
nationella riktlinjerna.  

• Finns det demenssjuksköterska i er kommun? 

• Har privata utförare egen demenssjuksköterska eller ingår det i kommunens 
ansvar? 

Pia Holm och Katarina Söhr tar gärna emot svar på deras gemensamma mail 

E-post: demenssjukskoterska@eskilstuna.se 

På sikt vore det också intressant att höra hur våra uppdrag ser ut, likheter och olikheter.  

I Sörmland har vi demenssjuksköterskor/demenssamordnare enats kring en gemensam 

uppdragsbeskrivning (i det vi hade gemensamt) sedan får varje kommun lägga till det som 

tillkommer. 

2/ Fråga från forskare KTH 

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen: vem har möjlighet att påverka, hur, när, om vad 

och med vilken auktoritet? 
Vi är en grupp forskare på KTH som forskar kring välfärdsteknik i kommunerna. Enkäten är 

utformad så att vi ska kunna få en ökad kunskap om hur olika yrkeskategorier och 

befattningar inom äldreomsorgen är involverade i upphandling, implementeringen och 

utvecklingen av välfärdsteknik i kommunerna. Vi är mycket intresserade av om och hur 

demenssjuksköterskor i kommunerna har möjlighet att påverka då det gäller välfärdsteknik 

och digitalisering av äldreomsorgen. Hur kan ni påverka, när, om vad och med vilken 

auktoritet?  
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Undersökningen är ett verktyg för att identifiera styrkor och svagheter inom området 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen, och med den informationen som underlag ta fram 

verktyg och rekommendationer som leder till förbättring.  

Ju fler som svarar desto bättre underlag för att kunna göra förbättringar! 

Det tar ca 5–10 minuter att svara. Dina svar är givetvis helt anonyma och hanteras endast av oss 

forskare som sammanställer resultatet. 

Länk till enkäten: https://goo.gl/forms/bMcHEh8ie6qysgv02 

Dina svar är viktiga för oss!  

 

Nytt från Svenskt Demenscentrum 
Alla delar i kunskapsstödet Åldern har sin rätt – 

om att åldras med intellektuell 

funktionsnedsättning är nu publicerade. Två 

nya avgiftsfria webbutbildningar och en 

handbok finns tillgängliga på vår webbplats. 
 

Erbjudande för vårdcentraler och minnesmottagningar 
Beställ En bok för dig med demenssjukdom gratis och dela ut till patienter med en 

demensdiagnos. Obs! Gäller endast vårdcentraler och minnesmottagningar.  

 

 

Forskning 

Alzheimerdetektiv och prisad professor 

Kaj Blennow är prisbelönad professor och internationell auktoritet 
när det gäller diagnostik av Alzheimers sjukdom. Äldre i Centrums 
chefredaktör träffade honom för ett samtal om biomarkörer, 
moment 22 och en sak som politikerna inte har förstått. Läs 
intervjun. 
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Stark koppling mellan kvinnors kondition och demens 
Vältränade medelålders kvinnor har betydligt lägre risk för att utveckla demens senare i livet 

än kvinnor med sämre kondition. Det visar en svensk studie publicerad i den ansedda 

tidskriften Neurology. Läs mer här 

 

Konferenser 

Riksforum för sjuksköterskor inom äldreomsorg och äldrevård. 
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 

 

Program och anmälan, se länk: https://www.kui.se/foretagsutbildning/aldreomsorg-
hemtjanst/riksforum-sjukskoterskor-13-14-september-2018/ 

Bli gärna medlem i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård så får du 500 kr i rabatt 
på konferensen, vilket blir en kostnad på 2795 kr före den 30 juni. Som medlem får du även 
vår tidning "Ä" samt "Äldre i centrum" och Omvårdnadsmagasinet, 4 nummer/år. 
Läs mer om medlemskap här: 
https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Riksforeningen-for-Sjukskoterskan-inom-
Aldrevard/Om-oss/Bli-medlem/Medlemsansokan/ 

Bifogar tidningen Ä som PDF samt programmet till konferensen.  
 

Skandinavisk Ledarskapskonferens 
Konferensen arrangeras för fjärde gången av Sveriges, Norges och Danmarks nationella 
demenscentrum. Läs programmet och anmäl dig här  (Lägre konferensavgift före den 14 maj) 

 
 
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.  
 
Ha en fortsatt fin vår! 
Ann-Christin Kärrman 
ann-christin.karrman@demenscentrum.se 
08-690 58 36 
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