
Nationella riktlinjer  
För vård och omsorg vid demenssjukdom

Inbjudan till heldagskonferens den 7 februari 2018

>> Läs de nationella riktlinjerna på socialstyrelsen.se

Målgrupp: Förtroendevalda och chefer i kommuner och i Västra Götalandsregionen.
Avgift: 1200 kr exkl. moms för kommunanställda, regionanställdas deltagande betalas av Västra Götalandsregionen.  
Förtäring under dagen ingår.
Arrangör: Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden via GR kurs och konferens.
Anmälan: Anmälan görs direkt genom att klicka här. Sista anmälningsdag är den 20 december 2017. 
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift.  
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.
Frågor kring anmälan: GRkurskonferens@grkom.se 
Vid frågor: Linda Macke 031-335 52 90, linda.macke@grkom.se

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg  
vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande 
riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska  
ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.   

Riktlinjerna innehåller rekommendationer och prioriteringar på gruppnivå med fokus på utvalda  
områden t.ex. utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, olika typer av stödinsatser,  
läkemedelsbehandling samt utbildning av personal med syfte att erbjuda en jämlik vård  
och omsorg av god kvalitet utifrån begreppet personcentrerad vård.

När? Onsdag den 7 februari kl. 9.30–16.15
 Registrering från kl. 09.00. 

Var? Scandic Crown i Göteborg.

Hur?  Anmälan senast 20 decemeber.
 Klicka här för anmälan.

Se program på nästa sida >>
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Arrangörer:

 

Inledning av Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för Kunskapscentrum för psykisk hälsa, VGR och  
Henrik Ripa (M) ordf. i styrgrupp social välfärd Göteborgsregionens kommunalförbund

Britt Johansson ordförande i Demensföreningen i Uddevalla, har tidigare arbetat inom demensvården 
och är anhörigvårdare idag, berättar om att vara anhörigvårdare till en demenssjuk person.

Socialstyrelsen presenterar utvärderingen av de tidigare riktlinjerna och de reviderade  
Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Länsgemensam vägledning för de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
samt GAP-analys presenteras av Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa VGR och  
Linda Macke, Göteborgsregionens kommunalförbund.

Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen presenterar förslag  
till nationell strategi för demenssjukdom, prioriterade insatser till år 2022.

Kognitionskunskap + Individkunskap = Personcentrerat förhållningssätt. Presenteras av  
Beata Terzis, leg.psykolog och med.dr. Arbetar som sakkunnig inom demens och kognition på  
Frösunda Omsorg. Har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demens och kognition.
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