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Ny SNAC-rapport: Lägre antal demenssjuka än
förväntat!
Den nya rapporten Demensförekomst i Sverige:
geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013 bygger
på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on
Aging and Care) och visar att antalet personer med
demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.
”Men även om antalet dementa i dag är lägre än
uppskattat, kommer antalet att öka kraftigt under 2020talet på grund av befolkningsutvecklingen. Planering av
vård och omsorg för personer med demenssjukdom måste
därför inriktas på att möta denna utmaning”, säger Laura
Fratiglioni, professor på Aging Research Center vid KI och
forskningsledare för befolkningsstudien på SNACKungsholmen vid Äldrecentrum. Läs rapporten i pdf

Fler nyheter från SNAC-studien
Mer ur SNAC:s Nyhetsbrev nr 1 2018:
• Nya rön: Sämre episodiskt minne med antikolinerga
läkemedel?
• Planerad studie:Hur få äldre att vilja jobba längre?
• Riskprofiler för skadliga fallolyckor kartlagda!
• Kan screening för förmaksflimmer rädda liv? Ny
avhandling från Lund.
Här finns nyhetsbrevet!

Nytt nummer Äldre i Centrum #1/2018
TEMA Omsorgens marknad
Ur innehållet: KRÖNIKA Sven Wollter: Vi blir bara vackrare
”Manifest om mänskliga rättigheter 70+, punkt 1: Rätten
att leva så länge jag orkar och har lust.”
Läs också om viktig forskning som berör valfrihet och
konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och
omsorgen om äldre personer - brännande frågor i
samhällsdebatten.
Senaste numret nu ute Äldre i Centrum #1/2018

Missa inte! Extrainsatt!
Åldrande och minne - öppen föreläsning •
Samhället & äldre
Lär dig mer om åldrande och minne onsdag 16 maj, 2018
13.30 - 15.00 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. Övriga
40 kr. Ingen föranmälan.
Äldre personer upplever ofta att deras minne blivit sämre
med åren. Hur påverkas egentligen minnet och andra
kognitiva funktioner när vi blir äldre? Vilka funktioner
försämras och vilka förbättras? Hur påverkas minnet i
samband med en demenssjukdom?
Föreläsningen ingår i serien Samhället & äldre som
Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF
och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF.
Föreläsare: Erika Jonsson Laukka, med. dr., Karolinska
institutet. Läs mer om den öppna föreläsningsserien
Samhället & äldre

Kärlek – Vad är det? Påverkas kärleken av
åldrandet? • Samhället & äldre
Terminens sista öppna föreläsning i serien "Samhället &
äldre", som Äldrecentrum ger tillsammans med ABF och

pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF.
Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är
pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För
övriga 40 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Datum och tid: tisdag den 22 maj 2018, klockan 13.30–
15.00.
Kärlek är något vi alla vet vad det är, men menar vi
samma sak när vi talar om kärlek? En annan fråga är om
upplevelsen av kärlek förändras när vi blir äldre och i så
fall hur? Detta är två frågor som kommer diskuteras på
denna föreläsning. Utgångspunkten är både psykologisk
teori om kärlek och nya kunskaper om vad som händer i
den “kärleksfulla hjärnan”.
Föreläsare: Håkan Fischer, professor i humanbiologisk
psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet.

PS. Fåtal platser kvar - Grundutbildning om våld
mot äldre i nära relationer
Kursen omfattar två heldagar, 10 och 20 april, och hålls
på Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Läs
mer och anmäl dig här! Sista anmälningsdag 23 mars.
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