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Hej alla demenssjuksköterskor! 
Då har vi redan kommit in i oktober månad. Luften är hög och klar. Trädens löv skiftar i olika 
nyanser av rött. Vackert! Ni har säkert alla mycket att stå i men tänk så betydelsefullt ert 
arbete är. Här kommer årets andra och sista nyhetsbrev. Ni är alltid välkomna att kontakta 
mig med nyheter eller goda exempel som ni vill sprida inom nätverket eller via vår 
medlemstidning Ä som går ut till 5000 prenumeranter, se länk.   
Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. 

 
Forskning 
Nytt bakslag för alzheimerforskningen 
Aducanumab heter det senaste hoppet om ett nytt alzheimerläkemedel som har släckts. Det 
är en antikropp som väckte förhoppningarna i ett mindre försök men som nu har gått i 
graven. Den mer omfattande fas 3-studien har avbrutits. Biogen, företaget bakom 
aducanumab, meddelade att det är osannolikt att antikroppen kan bromsa kognitiva 
försämringar hos patienter med Alzheimers sjukdom i mild fas. 

Biogen fortsätter dock att pröva nya möjliga läkemedel mot alzheimer. Företaget meddelar att 
en fas 3-studie med BAN 2401 snart ska påbörjas. Det är en annan typ av antikropp, med svenskt 
intresse, som fick ett stort genomslag vid sommarens stora alzheimerkonferens i Chicago. 
Läs mer: 
 

Alzheimer kan förväxlas med ny demenssjukdom 
Typiska symptom på alzheimer kan också orsakas av en nydefinierad demenssjukdom. Den 
förkortas LATE och kastar delvis nytt ljus över de senaste årens misslyckade 
läkemedelsprövningar.  Läs mer: http://www.demenscentrum.se/Forskning/Artiklar/als/ 

 
Information från SveDem (Ann-Katrin Edlund) 
Ni känner säkert redan till att Svenska Demensregistret, SveDem, används i primärvården och 
specialistvården vid utredning/diagnos och sedan årlig uppföljning. 
 

 

https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Riksforeningen-for-sjukskoterskor-inom-aldre-och-demensvard/Om-riksforeningen/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/svensk-forskare-nasta/
http://www.demenscentrum.se/Forskning/Artiklar/als/


Registret är tänkt att följa personerna med demenssjukdom ända till livets slut och sedan 2012 
finns en egen uppföljningsmodul för Särskilt boende, den så kallade SÄBOmodulen. I dagsläget 
har 839 enheter från 81 kommuner anslutit sig. De flesta kommuner arbetar redan idag med 
BPSD-registret och dessa två register kompletterar varandra. BPSD är ett arbetsverktyg som ger 
direkt stöd och struktur till personalen i deras arbete med BPSD-problematik och SveDem är ett 
verktyg för uppföljning av enhetens följsamhet till kvalitetsindikatorerna i de Nationella 
riktlinjerna.  

SveDem och Svenskt Demenscentrum har ett samarbete i Stjärnmärkt utbildningsmodell, där 
SveDem blir verktyget att följa upp och utvärdera arbetet man gör på SÄBO.   

Ny modul ”Hemsjukvård med omvårdnadsinsatser” 
Det är många personer med demenssjukdom som bor hemma länge och där finns behov av 
verktyg som stöd för personalen. Från och med 2019 har SveDem en modul för Hemsjukvård 
med omvårdnadsinsatser. Modulen kan användas för alla personer med dokumenterad 
demenssjukdom som är inskrivna i hemsjukvården.  

På hemsidan www.svedem.se under fliken Verktyg/Mallar hittar ni frågeformulären för SÄBO och 
Hemsjukvård med omvårdnadsinsatser. Gå gärna in och kolla och hör av er till SveDems kansli 
om ni vill veta mer.  

För att delta i SveDem skriver man ett avtal (information finns på hemsidan under fliken 
Anslutning och de som redan är anslutna kan bara skicka in ett mejl med namn på de 
Hemsjukvårds-/hemtjänstgrupper man vill ansluta.  

 
Ökad satsning på demensomsorg i höstbudgeten 
Bland nyheterna i regeringens höstbudget är en ökad satsning på demensomsorg. Ett 
stimulansbidrag till kommunerna på 610 miljoner kr ska kunna användas för att motverka 
ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. Som prioriterade insatser pekar regeringen ut dagverksamheter och 
genomförandet av ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom. Läs mer: 
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/okad-satsning-pa-demens-i-hostbudgeten/?page=0 

 
Svenskt Demenscentrum (SDC) 
Checklista demens för Biståndshandläggare 
Checklista demens Biståndshandläggare lanseras den 10 oktober. Sedan tidigare finns checklistor 
för hemtjänst, dagvård och särskilt boende. Alla tre är avgiftsfria verktyg för att utveckla 
personcentrerad omvårdnad och ett stöd för att arbeta efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
Läs mer: 
 

 
På gång 
Svenskt Demenscentrum har mycket på gång under hösten. En app. för polis och ordningsvakter 
kommer att lanseras. Dessutom kommer en En bok för dig med demenssjukdom att ges ut som 
ljudbok. Inom kort kommer även ett program till en konferens den 30 mars 2020 som SDC 
anordnar tillsammans med SveDem. Goda exempel från stjärnmärkta enheter kommer att 
presenteras men också spännande föreläsningar i övrigt. För information om stjärnmärkt se 
hemsidan:  http://www.stjarnmarkt.se/  

http://www.svedem.se/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/okad-satsning-pa-demens-i-hostbudgeten/?page=0
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/bistandhandslaggare-tar-checklista/
http://www.stjarnmarkt.se/


 
För femte gången arrangerar Skandinaviens tre nationella demenscentrum en konferens med 
ledarskapet i fokus. Temat denna gång är Personcentrerad kultur i demensomsorgen – ledarens 
ansvar. Konferensen äger rum den 19 - 20 oktober 2020. 
http://www.demenscentrum.se/Kalender/personcentrerad-kultur-i-demensomsorgen--ledarens-
ansvar/ 

 
Konferens 
Riksforum för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård  
19 - 20 november 2019! 

Du kan fortfarande anmäla dig till Riksforum i Stockholm. 
Ta del av inspirerande föreläsningar, nya rön, utställare och kvällsmingel. Du får även möjlighet 
att nätverka med sjuksköterskekollegor från hela landet. Bifogar programmet samt 
anmälningslänk. Program och anmälan 

 

Hör gärna av er! 

Har ni information att sprida eller frågor att ställa till era kollegor så mejla gärna 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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