Stockholms läns demensdag
Nationella demensriktlinjer i praktiken

Datum:

Torsdagen den 27 september 2018 kl. 08.30–16.00

Plats:

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, T-bana Hötorget

Målgrupp:	Sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter,
kuratorer, biståndshandläggare och politiker
Avgift:	Kostnadsfri med bindande anmälan som kan överlåtas
Utebliven avbokning debiteras med 500 kr
Lunch och eftermiddagskaffe ingår
Arrangör:	Stockholms läns landsting i samverkan med
Akademiskt primärvårdscentrum,
Storsthlm, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och
Svenskt Demenscentrum
Anmälan:	www.janusinfo.se/fortbildning
Anmälan senast 31 augusti, anmälan är bindande
Begränsat antal platser
Bekräftelse kommer via e-post
Frågor:	Vänligen kontakta Eva Stål
Projektledare, Stockholms läns landsting
eva.stal@sll.se eller 08-123 186 33

Välkommen till

Stockholms läns demensdag
Nationella demensriktlinjer i praktiken

Datum:

Torsdagen den 27 september 2018
kl. 08.30–16.00

Plats:

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46

Arrangör:	Stockholms läns landsting i samverkan med Akademiskt
primärvårdscentrum, Storsthlm, Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum

För åttonde gången i rad arrangeras Stockholms läns demensdag med fokus på
nya nationella riktlinjer för demens och den vård och omsorg som behövs.
Dagen bjuder på intressanta föreläsningar och möten. Bland annat kommer vi att
få höra hur en vårdcentral arbetar med personer med demenssjukdom och deras
anhöriga samt hur en hel kommun blir certifierad för kunskap om god demensvård. Från och med i år har en ny mottagning öppnat i länet vilken erbjuder
demensutredning till yngre personer. Vi får också höra en personlig berättelse
om att vara anhörig till någon som insjuknar i demens mitt i livet. Dagen avslutas
med samtal kring etik som är en förutsättning för god demensvård.
Vi ser fram emot en spännande, lärorik och inspirerande dag.
Varmt välkommen den 27 september!
Lars-Olof Wahlund 		
Ordförande i Nätverket för demensfrågor 		
Stockholms läns landsting

Wilhelmina Hoffman
VD Svenskt Demenscentrum

Johannes Blom
Enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Stockholms läns landsting

Obs! Välj 1 av 3 seminarier

Nationella demensriktlinjer i praktiken

10.45

En väg att nå och
få behörighet i
demenskunskap – Tyresö
kommun har valt att
Silviahemscertifiera sin
vård- och omsorg
Lena Nylund
Demenssjuksköterska/
Silviasjuksköterska,
Tyresö kommun

Gränslandet mellan
psykiatri och
demenssjukdomar
Yvonne Freud Levi
Docent klinisk
neurovetenskap Karolinska
institutet

12.30

Ekerös lokala
demensmodell – som
framgångsfaktor i
primärvården
Hjördis Söderberg
Mottagningssköterska
Ekerö vårdcentral

”Biståndshaggorna”
rapporterar – Att
arbeta med personer
med misstänkt eller
Lars Sonde
diagnostiserad
Utredare Stiftelsen
demenssjukdom och
Stockholms läns äldrecentrum kognitiv svikt ur ett
myndighetsperspektiv
Kristina Larsson och
Linnea Forsberg
Biståndshandläggare,
Beställarenheten äldre,
Hägersten-Liljeholmen SDF
Bensträckare

Alzheimers mitt i livet – Hustrun Ingrid berättar om hur
vardagen har förändrats för henne och maken Pelle
Lotta Olofsson från Demensförbundet leder samtalet

PROGR AM

Kaffe

14.15
08.30

Registrering och kaffe

09.00

Välkomna!

09.25

14.45

Etiska problem vid omhändertagande av personer med demenssjukdom
Vi har bjudit in en panel bestående av forskare och profession till en spännande diskussion.

Johannes Blom, enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd

Erik Sundström, docent sektionen för neurogeriatrik, Karolinska Institutet

Moderator, Susanne Rolfner Suvanto, sjuksköterska och verksamhetsansvarig på
Omvårdnadsinstitutet

Karin Sparring Björkstén, med dr, specialist i allmän psykiatri, geriatrik och äldrepsykiatri
Elisabeth Bos Sparén, lektor Ersta Sköndal Högskola , medicine doktor, distriktssköterska
och vårdsak i Allmänmedicin

Demensriktlinjer och aktuella demensfrågor

Lars-Olof Wahlund, professor geriatrik Karolinska Institutet

Dialog med Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet och ordförande i Nätverket för
demensfrågor inom SLL och Wilhelmina Hoffman, Geriatriker, Rektor Silviahemmet och
Direktör Svenskt Demenscentrum
10.20

Marie Rydén
Specialistläkare,
Tema Åldrande,
Projektledare Kognitiv
Mottagning, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna

Åldras med intellektuell
funktionsnedsättning –
Ett kunskapsstöd

13.15
13.30

Snabbare utredning
av yngre personer
med minnessjukdom,
fungerar det i praktiken?

Lunch

11.30

Obs! Välj 1 av 3 seminarier

Stockholms läns demensdag 2018

Förflyttning mellan salarna, vatten och frukt serveras

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto
15.45–
16.00

Avslutning
Lars-Olof Wahlund och Wilhelmina Hoffman

