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Under året har föreningen haft fokus på kognitiv medicin och fortsatt att verka för spridning av
kunskaper om hur man går tillväga för att mäta kognitiv svikt vid demenssjukdom enligt
Socialstyrelsens riktlinjer (2010). För att ytterligare synliggöra föreningen har styrelsen ansökt om
associering till Sveriges läkarförbund men förbundet har avslagit begäran. Ärendet kommer att tas upp
igen.
Första nationella konferensen i kognitiv medicin
Konferensen i kognitiv medicin ägde rum den 8 november på Freys hotell i Stockholm.
Föredragshållarna gav lika stort utrymme åt neuropsykologi som medicin. Efter inledande översikt över
det kognitionsmedicinska området av Anders Wallin gav Lars Nyberg en insiktsfull presentation av
kognitiv neuroanatomi med särskild fokus på uppmärksamhets-, arbetsminnes och episodiska
minnesfunktioner. Elna-Marie Larsson betonade betydelsen av datortomografi och
magentkameraundersökning i diagnostiken av kognitionsstörande sjukdomar. Karin Manhem gav en
modern översikt om vad man vet om hypertoni i allmänt och mer specifik om sambandet mellan
hypertoni och kognitiv svikt. Ann-Marie Liljeroth och Helene Holmer presentation handlade om en ny
form av teamhandläggning av patienter med diabetes. Sten Fredrikson framhöll att kognitiva besvär är
en viktig del av MS-sjukdomen. Hans Wahlund framhöll att det är betydelsefullt att utnyttja hjärnans
plasticitet i strokerehabilitering.Kurskritiken var mycket positiv. På en femgradig skala var
helhetsintrycket 4,6, föreläsningarna över lag 4,6 och relevansen för det egna yrkesutövandet 4,4.
Hemsidan
www.fks.nu har fått ytterligare nya läsare och uppgår idag till ca 2500 medlemmar. Tack vare MMSESR som marknadsfördes förra året, har besöken och nedladdningar ytterligare ökat intresset. Man kan
idag även ladda ner Symtomskattningsskalan (Åstrand) på www.fks.nu. Flertal publikationer och en
artikelserie om SATS-studien har publicerats under året. www.fks.nu är idag mycket ett fönster mot
våra medlemmar och ”världen.”
Vår webbmästare kommer lämna oss, vilket gör att vi minskar våra utgifter med 20000 kr per år.
Under en övergångstid, då en ny hemsida upprättas (kognitivmedicin.se), kan utgifter komma att öka
marginellt. Planer finns för ytterligare utveckling av ett medlemsregister knutet till vår hemsida.
Samverkan med netdoktor.se fortsätter.
Nyhetsbrev
Under 2013 har det gått ut ett flertal nyhetsbrev både till enbart betalande medlemmar men också är
prenumeranter på vår hemsida www.fks.nu.
Årsmöte
Seminariet i samband med årsmötet 2012 handlade om ”Kognitiv medicin på internmedicinsk klinik”
(Ann-Marie Liljeroth; Kristianstad) och årets seminarium om ”Kognitiv svikt vid depression (Åsa
Hammar)”.
Stipendium
Eva Granvik, Skåne har tilldelas årets stipendium för den som för demensvården framåt: “Svenskt
BPSD-register, kvalitetsregister nr 156 – för god demensvård i tiden”.

Styrelsens medlemmar och möten
Styrelsen har bestått av 12 medlemmar: Solveig Brändström (ny), Ann-Marie Liljeroth (ny), Mikael
Nornholm (webbredaktör, kassör), Sebastian Palmqvist, Isabelle Rydén (ny), Märta Skoglund,
Bjarne Sundberg (sekreterare), Beata Terzis (vice ordförande), Ann-Christin Tysén-Bäckström
(skattmästare), Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin (ordförande), Christer Wilhelmsson (ny).
Föreningen har haft 9 styrelsemöten (29 nov konstituerande styrelsemöte; 14 mars, 23 april,
28 maj, 2 juli, 26 aug, 24 sept, 22 okt, 26 nov). Samtliga utom det konstituerande mötet har varit
telefonmöten. Göteborg
Sponsorer
Vi vill tacka våra sponsorer. I år har Pfizer lämnat oss. Pfizer har varit med hela vägen och stöttat
oss med sin annonsering på www.fks.nu. Lundbeck fortsätter stödja föreningen under våra
årsmöten. Pearson hade en utställning under vår nationella konferens ovan.
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