Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bjuder in till konferens om

Demens och demensvård
inför 2020-talet
Redovisning av aktuella resultat från forskningsprojektet
SNAC mot bakgrund av 2020-talets äldrepolitiska situation.
Det närmaste årtiondet väntas en stor ökning av antalet äldre i Sverige. Det är en stor utmaning för äldrepolitiken. Hur
stora blir behoven av vård och omsorg? Hur ska de bäst tillgodoses? Kommer resurserna att räcka? Vilka prioriteringar
måste göras?
En viktig pusselbit är demenssjukdomarna. Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med åldern. När antalet mycket gamla stiger, ökar också antalet personer med demenssjukdom med stora vård- och omsorgsbehov. Vad händer med
demensutvecklingen? Ökar eller minskar antalet sjukdomsfall? Hur skall de demenssjuka bäst tas om hand? Vad säger
forskningen?
Den 20 maj presenterar flera välkända samhällsdebattörer
sin syn på demenssituationen. Vidare kommer aktuella resultat från SNAC-studien med fokus på demensområdet att
presenteras. SNAC – the Swedish National study on Aging
and Care – är en stor, longitudinell studie av åldrande och vård
som drivs i fyra områden i Sverige. Läs mer om SNAC-projektet på www.snac.org.
Målet är att dagen ska ge en bakgrund för diskussion om
den framtida demensproblematiken och att resultaten från
SNAC-projektet ska vara en vägledning för framtida beslut.
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Konferensen vänder sig till anställda och företroendevalda i landsting, kommuner, vårdföretag, myndigheter och organisationer.
Välkommen
Mårten Lagergren

nationell samordnare för SNAC-studien

www.aldrecentrum.se

Program 20 maj 2015

Demens och demensvård inför 2020-talet
08.30 Registrering
09.00 Konferensen öppnas

Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

09.10 SNAC-projektet - syfte, genomförande, arbetsläge
Mårten Lagergren

09.40 Demens - individens problem och samhällets ansvar
Barbro Westerholm

10.10 Vad händer med demensutvecklingen - i Sverige och globalt?
Laura Fratiglioni

10.40 Paus
10.50 Demens - den stora utmaningen och kommunernas beredskap
Johnny Kvarnhammar

11.10 SNAC-bidrag: Blodtrycksfall som riskfaktor för att
utveckla kognitiv svikt
Sölve Elmståhl, SNAC-Skåne (GÅS)

11.30 SNAC-bidrag: Demenssjukdomarnas samhällskostnader
Anders Wimo, SNAC-Nordanstig

11.50 Lunch
13.00 Demens - 2020-talets folksjukdom

Mårten Lagergren, Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum, är
docent och nationell samordnare
för SNAC-studien samt forskningsledare för SNAC-Kungsholmen,
vårdsystemdelen.
Barbro Westerholm är riksdagsledamot för Folkpartiet och bland
annat tidigare chef för Socialstyrelsen och tidigare ordförande för
Sveriges Pensionärsförbund.
Laura Fratiglioni är professor i
medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid
Karolinska Institutet och forskningsledare för SNAC-Kungsholmen,
befolkningsdelen.
Johnny Kvarnhammar är
sjuksköterska och ordförande i
vård- och omsorgsnämnden,
Osby kommun.
Gunnar Wetterberg är historiker
och författare, välkänd debattör av
samhällsfrågor och tidigare
samhällspolitisk chef på Saco.

Gunnar Wetterberg

14.00 SNAC-bidrag: Pension och demenssjukdom
Mikael Rennemark, SNAC-Blekinge

14.15 SNAC-bidrag: Demens och läkemedel
Johan Fastbom, SNAC-Kungsholmen

14.30 SNAC-bidrag: Vad förklarar anhörigas livskvalitet?
Eva Nordell, SNAC-Skåne (GÅS)

14.45 Paus
15.15 SNAC-bidrag: Sambandet IDU (Inappropriate Drug Use),
slutenvård och dödlighet
Anders Sköldunger, SNAC-Nordanstig

15.30 SNAC-bidrag: Depression och åldrande

Alexandra Pantzar och Linnea Sjöberg, SNAC-Kungsholmen

15.45 SNAC-bidrag: Geroteknik - IKT-stöd vid demenssjukdom
Peter Anderberg, SNAC-Blekinge

16.00–16.15 Avslutning
www.aldrecentrum.se

Tid och plats
Konferensen äger rum den 20 maj 2015 klockan 09.00 –
16.15 i Grillska huset, Stortorget 3-5, Stockholm. Registrering från kl. 08.30.
Avgift
900 kronor per deltagare exklusive moms. Lunch, förfriskningar och kaffe ingår. Fakturering sker i efterhand.
Anmälan
Anmälan görs via denna länk
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=481
senast den 10 maj 2015. Anmälan är bindande men kan
överlåtas på annan person. Du hittar också anmälningslänken via vår hemsida, www.aldrecentrum.se.
Antalet platser är begränsat. En bekräftelse skickas om
deltagande i konferensen.
Dokumentation
Dokumentation från konferensen kommer att publiceras
på hemsidan, www.aldrecentrum.se.
För mer information
Kontakta Mårten Lagergren, e-post:
marten.lagergren@aldrecentrum.se, telefon 08-690 58 12.
För information om anmälan, avgift, bekräftelse och andra
praktiska frågor kontakta Rose-Marie Hedberg, e-post:
rose-marie.hedberg@aldrecentrum.se, telefon 08-690 58 02.

Snabba fakta om SNAC

SNAC är en longitudinell nationell studie om åldrandet och
vården och omsorgen om de
äldre som startade år 2001 på
initiativ av regeringen.
Studien stöds av socialdepartementet, deltagande kommuner
och landsting samt universiteten
i de fyra områdena som SNAC
bedrivs i.

Syftet är att
•

•

•
•

•

öka kunskapen om åldrandet och hälsan bland
personer 60 år och äldre
upptäcka riskfaktorer för
sjukdomar och nedsatt
funktionsförmåga
hitta friskfaktorer som
leder till ett gott åldrande
kartlägga äldres behov av
vård och omsorg i olika
delar av landet
förse kommuner och landsting med underlag för planering av vård och omsorg.

SNAC bedrivs i
Hälsingland
Stockholm
Blekinge
Skåne

Nordanstig
Kungsholmen och
Essingeöarna
Karlskrona
Eslöv, Hässleholm,
Malmö, Osby och
Ystad.

www.aldrecentrum.se

SNAC står för Swedish National study on Aging and Care och är en nationell studie om åldrandet och vården samt omsorgen om de äldre. I SNAC ingår fyra delprojekt: SNAC-Nordanstig,
SNAC-Kungsholmen, SNAC-Blekinge och SNAC-Skåne (GÅS). Studien består av en befolknings- och
en vårdsystemdel. SNAC-Kungsholmen bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecetrum i samarbete med Aging Research Center (ARC). Läs mer om SNAC på www.snac.org.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum med uppdrag
att bidra till kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom analyser och
utredningar. För att kunskap ska bli använd har vi forskningscirklar, nätverk och utbildningar för
chefer och personal inom vård och omsorg. Huvudmän för Stockholms läns Äldrecentrum är Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Läs mer om oss på www.aldrecentrum.se.
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