
 

 

 

Svensk Förening för Kognitiv Medicin, SFK. Verksamhetsberättelse 2014  

Under året har föreningen fortsatt att i föredrag, skrift och på andra sätt sprida kunskaper om kognitiv 
medicin dvs hur man går tillväga för att identifiera kognitiv svikt i sjukvård och andra delar av samhället, 
hur kopplingen mellan kognitiv svikt och enskilda sjukdomar/levnadsförhållanden ser ut och hur man kan 
gå till väga för att förebygga och behandla svikten. Intresset för kognitiv medicin bedöms öka.    
Föreningens specifika förehavanden under det gångna året beskrivs nedan.  

Andra nationella konferensen i kognitiv medicin 
Andra konferensen i kognitiv medicin äger rum 27 november, Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg. 
Temat är psykiatri. Efter en inledande översikt över kognitiv medicin, kognition och kognitiv 
neuroanatomi belyses i separata fördrag depression, psykos, stress-relaterade tillstånd, alkoholism och 
psykopati. Lars-Olof Wahlund är moderator. Antal deltagare på konferensen är totalt 46 personer. 

Åttonde nationella närverksträffen för kuratorer inom området kognitiva sjukdomar 
 Kuratorsnätverket möte med Ann Bonli i spetsen ägde rum den 2 oktober i Varberg. Fokus låg på LSS-
lagstiftningen och tolkning av denna samt psykosocialt arbete i Halland. 21 kuratorer deltog.  

Hemsida 
Hemsidan har genomgått en del förändringar. Sedan namnbytet har logotyp och layout ändrats.  
Kopplingar har skapats till både små och stora aktörer: Demenscentrum, NetDoktor samt International 
Association of Psychogeriatrics (IPA) har alla länkat till vår hemsida. IPA har dessutom blivit en av våra 
samarbetspartners under 2014. Centrum för kognitiv medicin (CKM) vid Göteborgs universitet och 
Sahlgrenska universitetssjukhuset har fått utrymme på föreningens hemsida.   

Samarbetet med vår förra webbmästare är avslutat. Vi har en ny hemsida www.kognitivmedicin.se. 
Hemsidan har utarbetats i synnerhet av Isabelle Rydén och delvis av Mikael Nornholm. Hemsidan har i år 
framförallt använts för information om SFK:s kurser, men även flertal artiklar och rapporter om 
kongresser har publicerats. Hemsidan är kopplad till vår en egen Facebooksida, där information 
uppdateras delvis parallellt med den info som finns på hemsidan. Hemsidan är även kopplad till Twitter 
och Pinterest. Syftet är att genom Facebook sprida information om SFK:s verksamhet till en bredare 
grupp och ge möjlighet till diskussioner. I nuläget har vi 107 gillamarkeringar och får successivt fler. i 
syfte sprida våra budskap och framförallt medlemsinformation om verksamhetsområdet Kognitiv 
Medicin.  

Läkartidningen 
I samband med en debattartikel i Läkartidningen nr40/2014 ”Kognitiv medicin får stöd i DSM-5” med 
föreningens styrelseledamoter som författare presenterades föreningen på följande vis:  

”SFK (tidigare Svensk förening för kognitiva sjukdomar) bildades år 1999. Föreningen vill med hjälp av 
medarbetare från akademi och sjukvård främja kommunikation, utbildning och forskning inom det 
kognitionsmedicinska området. En annan målsättning är bidra till standardisering av kognitiva 
instrument.”  
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Nyhetsbrev 
Under 2014 har 7 nyhetsbrev skickats ut till medlemmar. Dessa har berört aktuella händelser inom SFK 
som aktuell kursverksamhet samt andra viktiga upplysningar kring föreningens verksamhet. Tanken är 
att vi skall bli bättre på att kommunicera med medlemmarna via direkta nyhetsbrev. 

Stipendium  
Ulrika Akenine har tilldelats årets stipendium för den som för det kognitionsmedicinska området framåt. 
Pristagaren arbetar på enheten för läkemedelsstudier vid geriatriska kliniken, Karolinska 
universitetssjukhuset, Huddinge. Motiveringen lyder “För sitt personcentrerade arbetssätt i en 
verksamhet med hög kompetens och långvarig erfarenhet av läkemedelsprövningar inom ett centralt 
kognitionsmedicinskt område”. 

Styrelsens medlemmar och möten 
Styrelsen har bestått av 11 medlemmar: Solveig Brändström, Ann-Marie Liljeroth, Mikael Nornholm 
(webbredaktör, kassör), Isabelle Rydén, Märta Skoglund, Bjarne Sundberg (sekreterare), Beata Terzis 
(vice ordförande), Ann-Christin Tysén-Bäckström (skattmästare), Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin 
(ordförande), Christer Wilhelmsson. Föreningen har haft 9 styrelsemöten (5 dec 2013 konstituerande 
styrelsemöte; 4 feb, 4 mars, 2 april, 6 maj, 10 juni, 9 sept, 22 okt 13 nov).  Samtliga utom det 
konstituerande mötet har varit telefonmöten.   

Sponsorer 
Tack till våra sponsorer Lundbeck och Nutricia. 
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