
 

Stockholm 2018-10-25  

Hej alla Demenssjuksköterskor! 
Hoppas ni har haft en fin höst så långt. Här kommer ett nyhetsbrev med lite uppdateringar. 
Som ni ser har vår logga ändrats nu när Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård 
och Nationella nätverket för demenssjuksköterskor slagit sig samman. Visst är loggan fin? 
Ordförande för riksföreningen är Kristina Iritz Hedberg. Jag är vice ordförande och fortsatt 
ordförande för demensnätverket. Naturligtvis kommer jag att fortsätta att bevaka 
demensområdet och vår styrelse har beslutat att vi ska ha ett stående inslag kring demens i 
vår tidning Ä. Även om det kan låta som en klyscha så är vi starkare tillsammans.  
Vi behöver göra vår röst hörd.    

Vår riksföreningens årliga konferens ägde rum 13–14 september och ett hundratal deltagare 
lät sig inspireras av temat God omvårdnad. Engagemanget var stort när föreläsningar kring 
aktuella omvårdnadsområden varvades med mingel med deltagande utställare och 
sjuksköterskekollegor från hela landet. Hoppas ni kommer med nästa år.  Läs mer 

 

Forskning 
Ny metod för att upptäcka alzheimer 
En ny metod för att upptäcka Alzheimers sjukdom har prövats med goda resultat. 
Forskningsledaren Oskar Hansson tror att den kan bli till stor nytta, om den godkänns för 
klinisk användning. Läs mer 

 
SKL behöver er hjälp 
Här kommer en förfrågan från SKL. All respons skickas till personerna vars e-postadresser ni finner i 
texten nedan.  

Till dig som arbetar med frågor kring samordning och äldre 
Under hösten genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att stödja 

användningen av Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre. Trots att SIP varit lagstadgat sedan 2010 

används inte SIP så att det motsvarar behoven. Kunskapen om lagstiftningen är låg och särskilt okänt 

är SIP för gruppen äldre. Syftet med höstens satsning är därför att påbörja ett gemensamt 

kunskapslyft där alla nivåer blir lite bättre. Genom att nyutveckla och anpassa material samt sprida 

dessa i hela vård- och omsorgskedjan hoppas SKL kunna stödja användningen av SIP för äldre och öka 

antalet SIPar som genomförs för denna grupp. 

http://www.aldrevard.se/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/bildteknik/?page=0


Då Du är medlem i ett av de nätverk som arbetar med de viktiga frågor som rör samordning av 

äldres vård- och omsorgsinsatser hoppas vi att Du vill vara en del av höstens satsning! 

 

I det bifogade materialet finner Du mer information om satsningens delar och vad som händer under 

hösten. Arbetet är nu igång men för att vi ska kunna nå ut till alla berörda aktörer och medarbetare 

krävs att insatser sker även ute i länen! 

Som ett första steg skulle vi därför vilja att Du hjälpte oss med följande: 

Identifiera kontaktpersoner i varje län 

Varje län behöver utveckla en spridnings- och implementeringsplan och för att hjälpa oss med detta 

söker vi nu kontaktpersoner i varje län. Vi behöver kontakt med dem som har god kännedom om 

existerande verksamheter, personliga nätverk inom många delar av län/landsting/kommun samt 

kunskap om SIP och samordning av insatser för äldre. Vet Du vem eller vilka i ditt län som skulle 

kunna hjälpa oss? Kanske är det Du själv? Svara på detta mail eller maila samira.radwan@skl.se med 

namn och kontaktuppgifter så snart som möjligt.  

Dela material med vår verktygsbank 

En verktygsbank för SIP har upprättats. Syftet med denna är att dela med sig, inspirera och ta tillvara 

varandras goda exempel. Har Du material, verktyg, utbildningar, information och arbetssätt kring SIP 

för äldre? Dela dessa genom att antingen ladda upp det direkt i verktygsbanken 

(https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/verktygsbank-for-sip/) eller maila det till 

samira.radwan@skl.se. 

Stort tack på förhand för ditt engagemang! Om Du vet någon annan som kan vara intresserad av att 

delta – skicka gärna vidare detta mail.  

Satsningen Kunskapslyft – SIP för äldre är ett projekt från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Projektägare är Åsa Furén-Thulin. Uppdraget att leda satsningen har getts till Uppdrag Psykisk 
Hälsa på SKL. Mer information om satsningen finns på 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/pa-gang-inom-sip/ . För frågor kontakta Karin Lindström 
(karin.lindström@skl.se), Viveca Axelsson (viveca.axelsson@skl.se) eller Samira Radwan 
(samira.radwan@skl.se).  

 
Svenskt Demenscentrum 
Workshop för nollvisionsambassadörer 3:e oktober 
Från Skåne till Lappland deltog ett gäng entusiastiska medarbetare i en fantastiskt produktiv och 

trevlig dag. Diskussioner fördes om de utmaningar som finns i arbetet med att förebygga tvång 
och begränsningar. Tandvård, samtycke, personalens kunskap och engagemang var några 
områden som diskuterades. Vi tog även del av korta berättelser – lärande exempel på hur 
man arbetar med att förebygga svåra situationer.  Berättelserna finns på vår hemsida och 
här kan ni läsa dem  Vill ni bidra med ett lärande exempel så hör av er.  

 
Hearing på Socialstyrelsen  

Jag och en kollega i styrelsen kommer att delta på en Hearing som handlar om: 

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – hur kan det bidra till god 

kvalitet i vård och omsorg? 
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Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utveckla och sprida en modell för ett 
standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom. 

Modellen ska omfatta insatser genom hela förloppet från diagnos till vården i livets 
slutskede och omfatta både socialtjänst och hälso- och sjukvård.  
 
Syftet är att underlätta för kommuner och landsting att organisera vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom på ett sätt som säkerställer god kvalitet för den 
enskilde i alla led. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2019. (Se 
regeringsuppdraget i bifogad fil). 

Era erfarenheter och kunskaper är mycket värdefulla i det här arbetet och vi hoppas att ni 
har möjlighet att delta vid något av ovanstående tillfällen. 

Socialstyrelsen vill ta del av synpunkter när det gäller: 

o Vilka insatser måste finnas med i ett standardiserat förlopp för att säkerställa en 
jämlik, jämställd och god vård och omsorg för personer med demenssjukdom? 

o Hur bör modellen utformas för att ge ett praktiskt och användbart stöd för 
kommuner och landsting och ge ett mervärde för den enskilde? 

 
Jag tar tacksamt emot synpunkter från er att förmedla. Mejla eller ring mig 
senast den 28 november. Tack på förhand! 
 

 
Så en tråkig nyhet… 
Tidigare ordförande för vårt nätverk, Beth Dahlrup avled den 31 
juli efter en tids sjukdom. Beths humor, värme, och kunskap är 
några egenskaper jag uppskattat. Hon var även en drivande kraft 
inom demensområdet. Mina tankar går till Beths närstående. Jag 
kommer att sakna Beth. 
 

Ljust i minnet bevarad. 
 
 

 
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 vår Riksförenings hemsida. 
http://www.aldrevard.se 
 
Jag önskar er alla en fortsatt fin höst. 
Ann-Christin Kärrman ann-christin.karrman@demenscentrum.se 
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