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Svensk Förening för Kognitiv Medicin, SFK. Verksamhetsberättelse 2017
Femte nationella konferensen i kognitiv medicin med fokus på minnesmottagningarnas arbetssätt
Drygt 60 personer från 25 specialistmottagningar deltog i konferensen som gick av stapeln 30 nov, Svea
Konferens, Stockholm. Frågeställningen för dagen var Hur ska vi handlägga kognitiv svikt i Sverige 2018?
Konferensen inleddes med en föreläsning av franska neurologen Bénédicte Defontaines som berättade
om hur hon genom "The Alois Network" når personer med kognitiv svikt som inte kan ta sig till de stora
sjukhusen. Bénédicte gav en bakgrund kring nätverkets uppbyggnad och strävan att kunna etablera sig
som ett permanent utrednings- och behandlings-alternativ till de stora sjukhusen runtom i Frankrike.
Under två workshops diskuterades utifrån de nationella riktlinjerna och demensstrategin i Sverige hur
minnesmottagningarna kan arbeta framöver. Hur förhåller vi oss till riktlinjerna idag, hur ser det ut på
respektive enhet/mottagning och hur resonerar vi kring de personer som allt tidigare söker sig till oss
med kognitiva svårigheter? Stefan Brené berättade om de nya nationella riktlinjerna för demens som
kommer att rikta sig mer mot beslutsfattare och politiker. Avslutningsvis hölls en paneldiskussion där
samtalet bland annat handlade om införandet av kognitiva mottagningar runtom i landet istället för
minnesmottagningar dvs mottagningar med ett bredare uppdrag än bara utredning av
demenssjukdomar. Många mottagningar och enheter jobbar redan så idag och det finns ett par kognitiva
mottagningar i landet men det har inte spritt sig överallt. Idag riskerar patienter med kognitiv vikt skickas
runt innan de kommer till minnesmottagningarna som är experter på kognition. Svensk Förening för
Kognitiv Medicin avser fortsätta arbetet med argumentera för införandet av en egen specialistordning
för kognitiv medicin samt mottagningar som är specialiserade på kognition. Moderator dagen var Jens
Berggren som hade lagt ned ett omfattande, utmärkt arbete för att möjliggöra genomförandet av
konferensen. Diskussionen var livlig och innehållsrik under hela dagen och det framfördes önskemål om
en upprepning av tillställningen längre fram i tiden.
Centrum för kognitiv medicin
Göteborgsbaserade Centrum för Kognitiv Medicin (CKM), en plattform för möten, forskning och
utbildning inom det kognitionsmedicinska området använder föreningens hemsida för att rapportera om
sin verksamhet. 4 oktober anordnades ett seminarium om självupplevde kognitiv förändring i CKMs regi.
Marie Eckerström talade om självupplevde kognitiv förändring hos personer som söker hjälp på
minnesmottagningar och Johan Malmgren om kognitiv svikt efter intensivvård. Universitetssjukhuset
Stipendium
SFKs stipendium på 10.000 kr till person(er) eller enhet som fört det kognitionsmedicinska fältet framåt
gick till arbetsterapeut Elin Pettersson, Stockholm för projekt om ehälsa för äldre personer med kognitiv
nedsättning.
Nyhetsbrev
Under 2017 har 4 nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna. Nyhetsbreven har innehållit information
gällande våra kurser men också rapporter från olika evenemang som styrelsemedlemmarna deltagit i.
Bland de mest uppskattade nyhetsbreven hittar det som utkom i oktober 2017 vilket innehöll en gedigen

rapport av Ann-Marie Liljeroth från AAIC i London. Detta visar att personliga rapporter och information
utifrån är ett uppskattat inslag och önskvärt även i framtiden.
Hemsida
Hemsidan har nu funnits i två år på den nya plattformen wordpress och vi ser en fortsatt ökning av
trafiken till sidan. Antal besök enligt one.com egen statistik har sett ut på följande vis sedan sidan
registrerades där 2013. Sidan registrerades dock i juni 2013 och kom igång på riktigt först 2014.
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22
11431
18016
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46087

Vi kan se att det skedde en dubblering av antalet besök mellan 2015 och 2016 när vi gick över till den nya
plattformen och att det därifrån sen har ökat. Sannolikt har hemsidan ytterligare potential och fler
förslag har lyfts kring hur hemsidan kan göras mer attraktiv.
Styrelsens medlemmar och möten
Styrelsen har bestått av 9 medlemmar: Jens Berggren (sekreterare, webbredaktör), Solveig Brändström,
Petronella Kettunen, Ann-Marie Liljeroth, Bjarne Sundberg (kassör, ansvarig för konferenslogistik), Beata
Terzis (vice ordförande), Ann-Christin Tysén-Bäckström, Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin (ordförande).
Föreningen har haft 7 styrelsemöten telefonledes (17 jan, 22 feb, 16 mars, 17 maj, 14 juni, 24 okt, 20
nov). Därutöver arbetsgruppsmöten för 5:e nationella konferensen i kognitiv medicin.
Tidpunkt för årsmöte
För att ekonomiska årsrapporten för 2017 skall vara klar till årsmötet har styrelsen beslutat att flytta
årsmötet till början av 2018 (9 februari 2018, Grillska Huset Stockholm).
Balans - och resultaträkning
Vi årsmötet presenteras den ekonomiska årsrapporten för 2017.
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