
                                  

Stockholm 2017-12-01      

Hej alla Demenssjuksköterskor! 

Tiden rinner iväg och nu har snart 2017 passerat. Det är märkligt att tiden tycks gå allt 

snabbare. Inom demensområdet har en hel del hänt.  De nationella riktlinjerna har 

uppdaterats och släpps inom kort. Där kommer sannolikt RUDAS att ingå som är ett 

mångkulturellt kognitivt test och alternativ till det etablerade MMSE. Läs mer om RUDAS  

 
 

Som tidigare nämnts ligger nu ett underlag för en demensstrategi hos regeringen och vi 

väntar med spänning på att höra vad som blir av detta.  

Dessutom har vi utredningen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre 

personer”  som ligger som ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.  

Se länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2017/03/sou-201721/ 

Fler nyheter 

Bill Gates skänker pengar till alzheimerforskning  

Nordiskt medicinpris till alzheimerforskare 

Blodförtunnande medicin kan minska risken för demens 

Strokemedicin lika bra för demenssjuka 

 

Nytt kunskapsstöd för LSS-området 

Nästa år lanserar SDC och FUB ett nytt kunskapsstöd om åldrande och demens som 

finansieras av Arvsfonden. Läs mer om "Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell 

funktionsnedsättning".  

 

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/rudas1/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/bill-gates-donerar-till-alzheimerforskningen/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/nordiska-medicinpriset-till-alzheimerforskare/?page=0
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/blodfortunnande-medicin-kan-minska-risken-for-demens/?page=0
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/propplosande-medicin-ar-saker-aven-for-demenssjuka/?page=0
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/propplosande-medicin-ar-saker-aven-for-demenssjuka/?page=0
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/ny-kunskapsstod-lanseras-pa-varkonferens1/?page=0
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/ny-kunskapsstod-lanseras-pa-varkonferens1/?page=0


Vill din arbetsplats bli Stjärnmärkt? 

Då behöver du utbilda dig till stjärninstruktör. Månadsskiftet januari/februari 2018 utbildas 

de första instruktörerna i Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell Stjärnmärkt. Hur en 

arbetsplats kan bli Stjärnmärkt kan du läsa om på webbplatsen http://www.stjarnmarkt.se/ 

 

 

 

Hur förverkliga nollvisionen?  

I höst har Svenskt Demenscentrum utbildat nya Nollvisionsambassadörer i Falun, Kiruna och 

Stockholm. I mars nästa år arrangerar vi den andra konferensen på temat tvång och 

begränsningar inom demensvården. Läs mer om programmet.  

 
Hör gärna av er! 

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

maila mig. Jag har fått en fråga av en arbetsterapeut och behöver er hjälp.  

- Var får man tag i textmaterialen Minnestest 5 x 3 och KSB? 

(På SDC:s hemsida har vi delar av KSB samt hänvisar till en kontakt som inte längre går att nå…)  

 

Nyhetsbrev 

Detta är årets sista nyhetsbrev. Jag lägger även upp nyhetsbrevet på SDC:s hemsida och  

Äldresjuksköterskornas hemsida.  

Jag önskar er alla en fin första advent! 

 
Och så småningom… 

God Jul och Gott Nytt År! 

Ann-Christin Kärrman 

ann-christin.karrman@demenscentrum.se 

08-690 58 36 

http://www.stjarnmarkt.se/
http://www.demenscentrum.se/Kalender/hur-forverkliga-nollvisionen--sthlm/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Du-som-arbetar-som/Sjukskoterska/Natverk-for-sjukskoterskor/
https://www.swenurse.se/aldrevard
mailto:ann-christin.karrman@demenscentrum.se

