
 

 

Inbjudan till 
utbildning i ämnet 

 
  ”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv störning” 

Fredag den 9:e Mars  2018 
 

Stadsmissionen, Grillska Huset 
Stortorget 3, 2 tr. Gamla Stan 

103 17 Stockholm 
 

 
 

 
 
 
08.30 - Samling med morgonfika 
 

09.00 -09.10 SFK presentation och introduktion av kursen 

 

09.10 - 10.30 Leva med kognitiv svikt 
 
Föreläsare: Maria Johansson, Leg arbetsterapeut och Med. Dr, 

Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping 

 
10.30 - 10.45  Bensträckare 
 

10.45 - 12.00  Kommunikation vid tidig kognitiv störning – 
utmaningar och möjligheter. 

 
Föreläsare:       Liv Thalen,  Logoped, Logopedkliniken , Karolinska  
                           Universitetssjukhuset och Doktorand vid Karolinska  
 Institutet 
 

12.00 - 13.30  Lunch  
 

13.00 – 14.45 Kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande 
vid kognitiv svikt. 

 
Föreläsare: Beata Terzis, Leg psykolog och Med. Dr, Frösunda omsorg, 

Svensk Förening för Kognitiv Medicin 

 
14.45 - 15.10 Eftermiddagsfika 
 
 

15.10- ca16.00  Diskussion och avslutning  
 

  



 

 
 

 

 
 

 

Sedan hösten 2004 har utbildningsdagar anordnats i olika ämnen bl a ”Strategier 
att hantera tillvaron vid tidig demenssjukdom”. Gensvaret har varit mycket positivt.  
Årets program kommer att handla om bemötande vid tidig upptäckt av kognitiv 
nedsättning.  

Utbildningsdagen ger kunskaper om  
 

- vad vi som arbetar inom vården behöver för att förstå  och bemöta 
personer kognitiv nedsättning.   

 
- Inblick i kognitiva likheter och skillnader vid tidig demens och stress 

 
 
Vi vänder oss i huvudsak till all sjukvårdspersonal.  
 
För mer information om kursprogrammet ring kursansvariga: 
Leg. arbetsterapeut Solveig Brändström 073-8201202, 090-7851202 eller Leg. 
sjuksköterska Ann-Christine Tysén Bäckström 0701-671311, 0707-822028 
 
 

Kursavgift för medlemmar 1 900 kr för icke medlemmar är avgiften 
2 600 kr vid anmälan senast 29 januari 2018, därefter förhöjd avgift 
till 3 100 kr. 
Måltider ingår i kursavgiften. 
 

Kursintyg erhålls vid kursens avslut.  
 
 
 
 

Anmälan:  
Sista anmälningsdatum är 19 februari 2018. OBS anmälan är 
bindande och görs genom att maila till: 
bjarne.sundberg@hotmail.com, eller ring för ytterligare information 
mobiltel. 0708 - 89 32 76 
 
 
 

 
 

Stadsmissionen, Grillska Huset 
Stortorget 3, 2 tr. Gamla Stan 

103 17 Stockholm 
 

Välkomna 

 
 

Svensk Förening för Kognitiv medicin 
www.kognitivmedicin.se 

 
Org nr: 802470-1453, Bankgironr: 5405-5132 

Handelsbanken, Umeå 

Svensk Förening för Kognitiv medicin  
anordnar kurs på temat 

  
”Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning” 

http://maps.google.se/maps?bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.64542518,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.UPpR2eL69v8.O&biw=1501&bih=911&um=1&ie=UTF-8&q=Stockholms+Stadsmission&fb=1&gl=se&hq=stadsmissionen&hnear=0x465f9bc95a595371:0xd08471de02f81b4,T%C3%A4by&cid=18074112020075749726&sa=X&ei=2QNHU4mQHIia4wSi9YGICQ&ved=0CI0BEP

