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Hej alla Demenssjuksköterskor! 
Hoppas ni har haft en fin midsommarhelg och snart får en välbehövlig, vilsam semester för 
att ladda om batterierna till hösten. Här kommer nyhetsbrevet med lite gott och blandat. 
Håll till godo! 

 
Föreslå personer till Ledarskapsstipendium i omvårdnad 2018 
Stipendiet syftar till att synliggöra sjuksköterskor som goda förebilder i att utveckla ett ledarskap i 
omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet.  

Stipendiet omfattar 20 000 kr och går att söka både genom inskickade förslag på lämplig person eller 
en egen personlig ansökan. Passa på att föreslå någon som ni uppskattar för sitt inspirerande 
ledarskap och engagemang i omvårdnadsutveckling eller föreslå er själv om ni tycker att det egna 
ledarskapet som chef bidrar till god omvårdnad och en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sin 
profession. 

Det räcker med en skriftlig motiveringstext och ett medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening  

Kriterier: 

• Stipendiet delas ut till en legitimerad sjuksköterska som är medlem i Svensk 
sjuksköterskeförening och verksam som chef i svensk hälso-och sjukvårdsverksamhet. 
 

• Ändamålet med stipendiet ska beskrivas så det är i samklang med Svensk 
sjuksköterskeförenings inriktning och strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.  
 

• Ansökan ska innehålla bakgrund (varför man nominerar/ansöker), syfte (vad man gör/vill 
göra) och förväntat resultat. Ansökan ska omfatta max en A4 sida 

 
Sista ansökningsdag är torsdag 23 augusti. Besked till utvald stipendiat 14 september. 

Utdelning av Ledarskapsstipendium i omvårdnad sker 10–11 oktober 2018. 
OBS! Sökande till stipendiet ombeds hålla dagarna 10–11 oktober öppna för deltagande i VFU-
konferensen som äger rum i Karlstad där stipendiet delas ut.  

Frågor och mejl med nominering/ansökan till: torie.ernsater@swenurse.se 
 
Torie Palm Ernsäter, sakkunnig kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening 
Mobil 070 622 24 35 

 

mailto:torie.ernsater@swenurse.se


Prestigelös Linköpingschef prisas 
Föreningen Gott ledarskap i demensvården har utsett Pia Fransson till årets stipendiat. Hon 
är verksam vid Järdalavägens Vårdboende i Linköping och får stipendiet bland annat för "sitt 
tydliga, orädda och prestigelösa ledarskap". Läs mer på: http://www.gottledarskap.nu/ 

Drottningen diplomerar 20 biståndshandläggare 
Nu har den första kullen biståndshandläggare examinerats från Sophiahemmets 
högskolekurs med fokus på demenssjukdom. Läs mer: 
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/bitsandshandlaggare/ 

 
Forskning 
Ny spridningsväg för alzheimer upptäckt 
Cellens skräphanteringssystem kan sprida skadliga klumpar av proteiner mellan hjärnceller 
vid Alzheimers sjukdom. Men spridningen kan bromsas i experiment med odlade celler. Det 
visar ny forskning från Linköpings universitet. Läs pressmeddelandet från Linköpings 
universitetssjukhus: https://liu.se/nyhet/ny-spridningsvag-for-alzheimers-sjukdom-upptackt 

Demensstrategi 
Den 24 maj tog Regeringen ett beslut om en nationell strategi för omsorg om personer med 
demenssjukdom. Läs om detta på Regeringskansliets hemsida:   
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/demensstrategi-med-fokus-pa-omsorg/  

 
Nytt från Svenskt Demenscentrum 
Svenskt Demenscentrum åker till Almedalen för att lyfta demensområdet. Om ni är i Visby 
den 3:e juli är ni välkommen till Gotlands museum där äldreminister Lena Hallengren 
inleder seminariet Ett demensvänligt samhälle – hur når vi dit? 
http://www.demenscentrum.se/Kalender/?pr=30083 
 

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 Stockholm, 13 - 14 

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

september-2018/ 

Hör gärna av er! 

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 
 
Jag önskar er alla en fortsatt fin sommar!                                     
Ann-Christin Kärrman  
ann-christin.karrman@demenscentrum.se  
08-690 58 36                                                                                            
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