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Fjärde nationella konferensen i kognitiv medicin
Konferensen ägde rum 24 nov. Temat var ADHD/autismtillstånd. Efter inledande översikter över kognitiv
medicin (Anders Wallin), kognition och kognitiv neuroanatomi (Lars Nyberg) samt kognition och
neuroplasticitet (Georg Kuhn) ställde Lars-Olof Wahlund frågan hur man skall gå tillväga för att
identifiera patienter med ADHD/autismtillstånd inom vuxensjukvård särskilt på minnemottagningar.
Christopher Gillberg rapporterade initierat om hur ADHD/autismtillstånden yttrar sig kognitivt, att
psykisk samsjuklighet är vanlig och att det är samsjukligheten som leder till funktionsnedsättning. Inom
vuxenpsykiatrin har 50% av patienterna tecken på nedsättningar av den aktuella typen men endast en
bråkdel diagnostiseras. På minnesmottagningar i Japan uppvisar 30% av patienter tecken på
ADHD/autismtillstånd. ”Det finns alltjämt en omfattande okunskap om denna vanliga sjukdomsgrupp,
som passar väl in i området kognitiv medicin” framhöll han. Taina Lehtonen betonade vikten av att fråga
om skoltids- och andra uppväxtförhållanden vid utredning av kognitiv svikt på minnesmottagningar och
inom vuxenpsykiatrin. ”För närvarande finns det inget bättre sätt att komma diagnoserna på spåren än
genom den tidiga levandshistorian” tydliggjorde hon. Betydelsen av planeringsstöd och medicinering för
vuxna med ADHD/autism betonade hon också. Dagen avlutades med en livlig diskussion. Antalet
deltagare på konferensen var totalt 42 personer inklusive föreläsare, styrelsemedlemmar och utställare.
Nionde nationella strategikursen
Kursen "Prevention, utredning och teambuilding för upptäckt av tidig kognitiv nedsättning" , hölls den 8
april i Stockholm. Programinnehåll: Kan man påverka risken för kognitiv svikt med förändrat levnadssätt,
"PREVENTION" och vad innebär detta? ( Mia Kivipelto); "Hur kan arbetsterapeuten bidra till tidig
upptäckt av av kognitiv nedsättning? (Louise Nygård); Hur kan man med teambuilding upptäcka och
förebygga kognitiv nedsättning i ett tidigt skede? (Rauni Ringberg). Fyrtiosex personer inklusive 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. En välbesökt regional
utbildningseftermiddag 2 juni i Skövde med fokus på kognition och livstilfaktorer och ett seminarium om
hjärnavbildning och kognition på Medicinareberget, Göteborg 27 oktober är exempel på aktiviteter i
centrat regi under det gånga året.
Stipendium
SFKs stipendium till någon som för det kognitionsmedicinska fältet framåt går i år till Charlotta Ryd,
Stockholm för projektet ”Dagliga aktiviteter i ett föränderligt tekniklandskap – erfarenheter och behov av
stöd bland äldre personer med eller utan kognitiv funktionsnedsättning”. Priset delas ut på årsmötet 30
november.
Nyhetsbrev
Under 2016 har hittills 4 nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna.

Hemsida
Jens Berggren har tillsammans med Isabelle Rydén och Mikael Nornholm bidragit till hemsidans
utveckling. Engagemanget på Facebook har ökat. Idag är hemsidan ett ansikte utåt åt medlemmarna för
information om kommande kurser, utlysning av stipendiet, kallelse till årsmötet etc.
Styrelsens medlemmar och möten
Styrelsen har bestått av 10 medlemmar: Jens Berggren (sekreterare, webbredaktör), Solveig Brändström,
Petronella Kettunen, Ann-Marie Liljeroth, Mikael Nornholm (webbredaktör) Bjarne Sundberg (kassör),
Beata Terzis (vice ordförande), Ann-Christin Tysén-Bäckström (skattmästare), Lars-Olof Wahlund, Anders
Wallin (ordförande). Föreningen har haft 9 styrelsemöten (12 jan, 16 feb, 8 mars, 14 april , 7 juni, 5
sept, 3 okt, 7 nov, 15 nov). De listade mötena har varit telefonmöten utom 15 novembermötet som var
ett per capsulammöte. Årsmöte äger i Stockholm 30 november.
Balans - och resultaträkning
Vi årsmötet presenteras en preliminär ekonomisk årsrapport. Den fullständiga rapporten färdigställs i
början av 2017 då resultatet för 2016 är klart.
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