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Det gångna året har som vanligt ägnats åt ett brett kursutbud. Därutöver har särskilt kraft ägnats åt 

MMSE-projektet och läroboken i Kognitiv medicin (se nedan). 

Kognitionsmedicinska kurser 

Följande kurser har gått av stapeln under året: ”Farmakologisk behandling av Alzheimers sjukdom 

och andra kognitiva sjukdomar” (Uppsala, 21-22 jan, Anders Wallin), ” Demenskunskap för 

radiologer” (Stockholm, 12-13 mars, Lars-Olof Wahlund), ”Instrument för undersökning av kognitiv 

svikt” (Malmö, 27 april, Beata Terzis; Umeå, 22 okt, Beata Terzis), ”Nätverksträff för kuratorer” (om 

etik; Umeå, 7 maj, Ann Bonli), ”Strategier att hantera symtom vid tidig demens” (Stockholm, 29 okt, 

Anita Källman). Samtliga kurser har fått mycket positiva omdömen. 

Seminariet i samband med årsmötet 2009 ägnades åt Mini-Mental-State Examination (föredrag av 

Carsten Stroebel, Oslo) och året seminarium handlar om arbetsterapeutiska funktionsbedömningar 

(Louise Nygård, Anette Wunsch-Johansson). 

I samarbete med Svensk förening för psykiatri anordnade föreningen symposiet ”Tänk på kognitiva 

symptom!” på läkarnas riksstämma i Göteborg (Sebastian Palmqvist, Anders Wallin). 

MMSE-projektet 

Syftet är att få fram en enhetlig svensk standardiserad version av MMSE har under det gångna året 

tagit fart. Arbetsgruppen (BeataTerzis, Sebastian Palmkvist, Bjarne Sundberg, Märta Skoglund och 

Anders Wallin) har jobbat med detta uppdrag. Utgångspunkten har varit den norska standardiserade 

versionen av MMSE som man har granskat och reviderat. MMSE protokollet är nu klart och har börjat 

prövats i ett par piloter. Implementeringen av den nya standardiserade versionen beräknas till våren 

2011. 

Lärobok i kognitiv medicin 

Läroboken i Kognitiv Medicin som föreningen har tagit initiativ till håller på att färdigredigeras 

(redaktörer Christer Nilsson, Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin). Flera namnkunniga skribenter från 

olika fält har lämnat intressanta och inträngande bidrag (innehållsförteckning bifogas). Boken 

beräknas komma i tryck under 2011.   

Hemsidan 

Hemsidan har under året uppgraderat sitt e-mejl program för säkrare och mer riktade utskick. Idag 

kan man nu med adresserade utskick genomföra enkäter och undersökningar tillsammans med 

läsarna på www.fks.nu  för varje enskilt verksamhetsområde inom demenssjukvården (Ssk, A-

terapeuter, läkare osv.) var för sig! Nyhetsbrevet har fått ett nytt och fräscht utseende med SFK-

logga och ny stil. Under året har ytterligare klarhet gjorts i skillnaden mellan att vara betalande SFK-

medlem samt att vara delaktig i Forum för Kognitiva Sjukdomar (www.fks.nu ) som är SFK:s portal på 

nätet där ansökan om lösenord är gratis. Under 2010, genom redaktören Mikael Nornholms försorg, 

har flera kontakter skapats mellan Demenscentrum, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga samt 

Bonniers utbildning för framtida samarbete. Vi är idag 2060 medlemmar som begärt Nyhetsbrev och 

lösenord! 

http://www.fks.nu/
http://www.fks.nu/


 

Styrelsesmöten 

Föreningen haft 4 styrelsemöten (20 jan, 14 april, 16 sept, 17 nov) varav ett har ägnats åt att utse 

mottagare av föreningens stipendium ”Den som har fört demensvården framåt” .  Tre av mötena har 

varit telefonmöten (14 april, 16 sept, 17 nov). 

Inspirationsmöte 

Inspirationsmöte och utbildning för styrelsen () ägde rum i Stockholm den 22 okt (bla 

föreningskunskap, Sture Eriksson). Avstämningar och implementeringsstrategier avseende MMSE- 

och Kognitiv medicin projekten gjordes. Ett förslag som framfördes är att föreningen efter att MMSE-

projektet rotts i hamn synar och harmoniserar användningen av klocktestet. Mötet planerades av 

Bjarne Sundberg och Mikael Nornhom 18-19 juni. 
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