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Svensk Förening för Kognitiv Medicin, SFK. Verksamhetsberättelse för år 2019 

Konferens i Thessaloniki  
Anders Wallin och Beata Terzis höll under ”11th Panhellenic Conference on Alzheimers Disease and 3rd 
Mediterranean Conference on Neurodegenerative Disease” i Thessaloniki, Grekland, 14 - 17 februari en 
gemensam presentation på temat “Cognitive Medicine – an emerging field of knowledge”. Argument för 
en vidgad syn på kognitiva sjukdomar framfördes. Vikten av att identifiera området som ett nytt 
kunskapsområde påtalades liksom behovet av att inrätta en ny medicinsk specialitet i kognitiv medicin, 
som fokuserar på identifiering, prevention, rehabilitering och behandling av sjukdomsrelaterad kognitiv 
nedsättning.   
 
Sjunde nationella konferensen i kognitiv medicin med fokus på minnesmottagningarnas arbetssätt  
Den 22:e november arrangerades den 7:e konferensen i kognitiv medicin, på temat ”Att utreda kognitiva 
sjukdomar effektivt och med kvalité”. Över 60 deltagare från hela Sverige samlades i Skandiasalen i 
gamla Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Konferensen startade med en översikt över kognitiv medicin 
(Anders Wallin), föreningens tidigare och nuvarande verksamhet under 20 år (föreningen grundades 
1999; Beata Terzis) och dagens upplägg (Jens Berggren). Överläkare Marie Rydén presenterade kognitiva 
mottagningen, Karolinska universitetssjukhuset och Charlotta Ryd berättade om sitt arbete som 
arbetsterapeut vid mottagningen. Psykolog Urban Ekman vid KI presenterade hur man arbetar i 
MemClinstudien, där man samlar data från minnesmottagningarna i Stockholm. Nästa föredrag handlade 
om kvalitetsregistret Svenska Demensregistret (SveDem) som sedan 2007 har samlat data från över 
90.000 personer i Sverige. Ann-Katrin Edlund, landskoordinator och Maria Eriksdotter, registerhållare 
presenterade resultat från registret. Efter en uppfriskande promenad till Elite Hotel där det serverades 
lunch på älgfärsbiff samlades deltagarna i grupper för att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter 
kring kognitiva undersökningar och bedömningar.  Diskussionerna tog fart och många tankar utbyttes i 
diskussionsgrupperna. Dagen slutade med en sammanfattning. 

Centrum för Kognitiv Medicin, Göteborg  
Centrum för Kognitiv Medicin (CKM) har under 2019 samverkat med SFK vid presentationer under 
konferenser och under styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande i CKM ingår i SFKs styrelse.  

Stipendium 
2019 års stipendium på 10.000 kr utdelas till Tanja Rube 10 000 kronor för projekt 
”Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedels potentiella inverkan på kognitiv 
testprestation” 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev till medlemmarna har skickats ut den 23:e september. Information om följande punkter 
presenterades: Svensk Förening för Kognitiv Medicin på möte i Tessaloniki; Disputation i Göteborg om 
kognitiv nedsättning; Disputation vid Sahlgrenska om precision vid kognitiv testing; Den 7e nationella 
konferensen i Kognitiv Medicin den 22:a november; Ansökan om SFKs stipendium; Medlemsavgiften. 

Hemsida och sociala medier 
Inlägg har lagts ut på hemsidan (11 inlägg), Facebooksidan (20 inlägg) och Twitter (4 inlägg sen 
september 2019) 
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Ekonomihantering. Sedan 1 januari i år sköter Monica Berger Nilsson, auktoriserad redovisningskonsult, 
KBL Företagstjänst AB, Blekingevägen 2, 291 54 Kristianstad föreningens ekonomi.  

Anslutning till Svenska Läkaresällskapet som associerad förening  
Under året har pågått ett ännu inte avslutat arbete att ansluta SFK till Svenska Läkaresällskapet (SLS). 
Fördelar associering: ökad synbarhet, administrativ support. Nackdelar: inga uppenbara.     

§ 38 Nationella föreningar kan associeras till Svenska Läkaresällskapet.  
Associerad förening får bildas för att bevaka och främja forskning, utbildning, etik och kvalitet inom 
medicinen eller närstående ämnesområde som är angeläget men ännu inte vunnit allmänt erkänd 
självständig ställning. Innan en förening associeras till Sällskapet ska samtliga sektioner och lokala 
läkaresällskap ges tillfälle att inkomma med yttrande. Associerad förening får företrädas vid 
fullmäktigemöte genom representant som får delta i överläggningarna men inte i besluten. Associerad 
förening ska för att ha rätt att väljas in ha minst 30 medlemmar som också är medlemmar i Sällskapet. 
Ledamot i styrelse ska vara medlem eller associerad medlem i Sällskapet, och övriga medlemmar bör 
vara medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet. 

När 30 SFK medlemmar också är anslutna till SLS kan ansökan skickas in. Ytterligare 19 personer behövs 
för att det skall bli möjligt.   

Styrelsens medlemmar och möten 
Styrelsen har bestått av 9 medlemmar: Jens Berggren, Petronella Kettunen (webredaktör och ansvarig 
för sociala media), Maria Landqvist Waldö, Ann-Marie Liljeroth (kontaktperson ekonomi, medlemmar), 
Bjarne Sundberg (konferens), Beata Terzis (vice ordförande), Ann-Christin Tysén-Bäckström 
(sekreterare), Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin (ordförande).  

Föreningen har haft 8 styrelsemöten under verksamhetsåret (under 2019: 21 mars, 15 maj, 18 juni-per 
capsulam, 21 aug, 3 okt, 23 okt, 9 dec och under 2020: 23 jan). Årsmöte för 2019 äger rum 7 februari 
2020.   
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