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Tredje nationella konferensen i kognitiv medicin
Konferensen äger rum 1 dec. Temat är arbetsliv och hälsa. Efter en inledande översikt över kognitiv medicin,
kognition och kognitiv neuroanatomi belyses i separata fördrag arbetslivets utmaningar (Ingibjörg Jonsdottir),
försäkringsmedicinsk perspektiv (Orvar Nyström), allsidig kognitionsmätning (Arto Nordlund),
rehabiliteringsmedicin och kognition (Lena Nilsson resp Katharina S Sunnerhagen). Antalet deltagare på
konferensen är totalt 52 personer vilket inkluderar föreläsare och styrelsen samt utställare.
Åttonde nationella strategikursen
Kursen ”Undersökning av patienter med kognitiv svikt och annan kulturell bakgrund", hölls 1 feb, 2015,
Stockholm. Programinnehåll: Kulturella dilemma för personer med andra etniska bakgrunder som lider av
demens (Parvin Pooremamali); Lika demensvård (Josepine Hermansson, Rozita Torkpoor); Neuropsykologisk
utredning vid annan språklig och kulturell bakgrund (Agnes Botond). Trettiotre personer inkl utställare deltog.
Centrum för kognitiv medicin
SFK är genom sin hemsida språkrör för Göteborgsbaserade Centrum för Kognitiv Medicin, en plattform för
möten, forskning och utbildning inom det kognitionsmedicinska området. Välbesökt utbildningseftermiddag
med fokus på exekutiva funktioner vid vissa sjukdomar anordnades 6 okt Medicinarberget, Göteborg och en
forskarutbildningskurs i minne och inlärning (Petronella Kettunen), 2-13 nov också på Medicinarberget, Gbg.
Nyhetsbrev
Under 2015 har 5 nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna.
Hemsida
Hemsidan har utvecklats, så tillvida, att fler har fått tillgång till den genom spridningen till sociala medier som
Facebook. Vi har ökat närvaron på vår egen Facebooksida, och fått kommentarer, förfrågningar och andra
inlägg. Medlemmar och andra intresserade av kunskapsområdet Kognitiv Medicin, har begärt utskick,
bedömningsinstrument, mm. De har också begärt medlemskap i SFK. Hemsidan har bidragit till att ge
Centrum för Kognitiv Medicin en identitet och fler har därigenom kunnat medverka i aktiviteter i centrat regi.
Rapporter har skrivits om kurser, SFK:s samarbete med IPA och flera andra akademiska såväl som industriella
institutioner.
Styrelsens medlemmar och möten
Styrelsen har bestått av 10 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).
Föreningen har haft 7 styrelsemöten (26 nov konstituerande styrelsemöte; 20 jan, 10 feb, 20 maj, 1 sept, 29
sept, 24 nov). Samtliga utom det konstituerande mötet har varit telefonmöten.

Sponsorer
Nya sponsorer har uppmärksamt SFK. Såväl H. Lundbeck som Nutricia har varit våra närmaste

samarbetspartners det gångna åren, men även andra har tagit kontakt med SFK för att sprida kunskaper om
behandlingsmetoder, forskningsframsteg och budskap om hjälpmedel för Kognitiva hinder för aktivitet.

Mölndal 26 nov 2015
Anders Wallin
ordförande

