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Förord 

Socialstyrelsen fick 2006 i uppdrag av regeringen att etablera nationella  
kunskapscentrum på anhörig- respektive demensområdet. Syftet var att  
stimulera en nationell kunskapsutveckling inom dessa angelägna områden. 
Det övergripande uppdraget för Nationellt kunskapscentrum anhöriga och 
Svenskt Demenscentrum är att de ska bidra till högre kvalitet och produktivi-
tet inom sina områden. Deras huvudsakliga uppgift är att vara ett expertstöd 
till kommuner, landsting och enskilda utförare. 

Socialstyrelsen har sedan 2017 i uppdrag att följa upp verksamheterna vid 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum samt att 
årligen återrapportera till regeringen. I denna rapport redovisas Socialstyrel-
sens uppföljning av verksamheterna år 2018. 

Utredaren Erika Budh har varit ansvarig projektledare för denna rapport. 
Ansvarig enhetschef har varit Elisabeth Wärnberg Gerdin. 
 
Olivia Wigzell  
Generaldirektör   
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Sammanfattning  

Socialstyrelsen ska följa upp att verksamheterna vid Nationellt kompetens-
centrum anhöriga (Nka) och Svenskt Demenscentrum (SDC) bedrivs i enlig-
het med angivet uppdrag. Detta är den tolfte återrapporteringen till rege-
ringen och avser verksamheterna 2018.  

Mot bakgrund av centrumens redovisningar finner Socialstyrelsen att såväl 
Nka som SDC har en bred kompetens, hög produktivitet och bedriver en 
mångfacetterad verksamhet. Redovisningarna visar också på att verksamhet-
erna har olika ekonomiska ramar och att kompetenscentrumen arbetar med 
olika strategier för att genomföra sina uppdrag.  

Nka har en nära anknytning till forskning. Nka producerar lättillgängliga 
kunskapskällor, driver och medverkar i samverkansprojekt, erbjuder webbin-
arier och webbutbildningar samt arrangerar och medverkar i konferenser. I de 
forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs är strävan att anhöriga el-
ler anhörigorganisationer ska ingå i styrgrupp och olika arbetsgrupper. Nka 
bidrar med metodstöd, förvaltning och spridning av metoder och verktyg. 

SDC arbetar nära praktiken och har fokuserat på att medverka i arbetet 
med den nationella demensstrategin. SDC tillhandahåller ett växande antal 
egenproducerade webbutbildningar. Allt utbildningsmaterial har uppdaterats 
med anledning av revideringen av de nationella riktlinjerna för vård och om-
sorg om personer med demenssjukdom. SDC har varit medarrangör och del-
tagit i många konferenser samt medverkat i projekt med andra finansiärer.  

Redovisningarna vittnar om att centrumen arbetat för att sammanställa och 
på olika sätt sprida kunskap samt att de på olika sätt varit länkar mellan 
forskning, praktik och beslutsfattare och verkat för en tillämpbar kunskapsut-
veckling. Båda har fungerat i sina roller som samordnande nationella kon-
taktpunkter och bedöms brett nå ut till sina målgrupper.  

Socialstyrelsen gör bedömningen att centrumens respektive verksamhet 
under år 2018 har bedrivits i enlighet med angivet uppdrag. 
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Inledning 

Uppdraget till Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har i uppdrag1 av regeringen att  
• långsiktigt säkerställa nationella kompetenscentrum för anhörigstöd och 

inom demensområdet,   
• säkerställa tillgång till en webbutbildning om läkemedel,   
• följa upp att verksamheterna vid kompetenscentrumen bedrivs i enlighet 

med angivet uppdrag samt  
• lämna en redovisning till regeringen senast den 31 mars.  

Syfte med rapporten 
Denna rapport syftar till att redovisa Socialstyrelsens uppföljning av 
huruvida verksamheterna vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga och 
Svenskt demenscentrum under år 2018 har bedrivits i enlighet med angivet 
uppdrag. Rapporten omfattar alltså de två sistnämnda punkterna av Socialsty-
relsens uppdrag.   

Bakgrund 
Socialstyrelsen fick 2006 i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt 
kunskapscentrum för vård och omsorg om äldre, där även anhörigfrågor och 
demensfrågor skulle ingå. Efter dialog med regeringen konkretiserades upp-
draget till att omfatta två nationella kunskapscentrum: ett för anhörigfrågor 
och ett för demensfrågor. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och 
Svenskt demenscentrum (SDC) inrättades 2008.  

På regeringens uppdrag gjorde Linköpings universitet 2011 en utvärdering 
av kompetenscentrumen. Utvärderingen konstaterade att de båda centrumen 
svarade väl mot behovet av ökad kunskap och ökat stöd inom sina respektive 
områden. Den övergripande slutsatsen var att centrumen skulle få fortsätta att 
utveckla sina verksamheter utifrån sina olika förutsättningar och med delvis 
skilda strategier. Socialstyrelsen instämde i slutsatserna och fann att myndig-
heten därmed hade fullgjort regeringsuppdraget att etablera centrumen. 

Socialstyrelsen har sedan 2015 haft i uppdrag att långsiktigt säkerställa 
nationella kompetenscentrum för anhörigstöd och inom demensområdet, att 
säkerställa tillgång till en webbutbildning om läkemedel samt att följa upp 
och utvärdera att verksamheterna vid kompetenscentrumen bedrivs i enlighet 
med angivet uppdrag. (S2015/3491/FST) 

År 2017 stöks ordet utvärdering ur Socialstyrelsens uppdrag, vilket innebär 
att Socialstyrelsen ska följa upp verksamheterna bedrivs i enlighet med angi-
vet uppdrag. (S2017/01222/FST) 

Denna rapport avser uppföljning av verksamheterna 2018 och är den tolfte 
årliga återrapporteringen. 

                                                      
1 S2015/3491/FST och S2017/012222/FST 
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Nationell strategi för demenssjukdom 
I maj 2018 beslutade regeringen om en Nationell strategi för omsorg om per-
soner med demenssjukdom (S2018/03241/FST). Strategin syftar till att för-
bättra förhållanden för dem som drabbas av demenssjukdom och deras anhö-
riga. I strategin omnämns såväl SDC:s arbete för att nå målgrupperna som 
Nka:s arbete med att samla och sprida kunskap om hälso- och sjukvårdens 
samt socialtjänstens stöd till anhöriga.  

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och hantera strategiska frågor 
inom den nationella strategin samt att samråda med berörda myndigheter och 
organisationer (S2017/00463/FS). I Socialstyrelsens plan för uppdraget be-
döms SDC och Nka vara viktiga samarbetspartners för att implementera ett 
standardiserat insatsförlopp för personer med demensdiagnos, dessutom in-
går bägge i en grupp för styrning och ledning av uppdraget om demensstrate-
gin. I planen anges också att Socialstyrelsen ska arbeta med och bidra till att 
sprida relevant arbete från Nka.  

Kompetenscentrumens uppdrag  
Det övergripande uppdraget för centrumen är att bidra till högre kvalitet och 
produktivitet inom sina områden. Verksamheternas huvudsakliga uppgift är 
att vara ett expertstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Verk-
samheterna ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet och demens-
området (S2015/3491/FST). Centrumens grunduppdrag är att: 
• samla in, strukturera och sprida kunskap  
• utforma och sprida informations- och utbildningsmaterial 
• utforma och vara aktiva medarrangörer vid konferenser etc.  
• sammanställa utvärderingar och forskningsresultat 
• verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera praktisk och tillämpbar 

inriktning 
• vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare 
• fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter 
• fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för frågor inom om-

rådet när det gäller nordiskt samarbete, med andra länder och internation-
ella organisationer, till exempel i fråga om utbyte av kunskap, erfaren-
heter och information. 

 
Därutöver har respektive centrum specifika uppdrag enligt följande: 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Verksamheten vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska innefatta alla 
anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos el-
ler funktionsnedsättning. Kompetenscentrumets huvuduppdrag ska vara att:  

• Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhö-
rigstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av me-
toder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd ska prioriteras.  
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• Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och för-
medla metoder och verktyg.  

• Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk sprid-
ning och uppföljning av dessa.  

• Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga 
kunskap inom området.  

Nka ska dessutom: 
• särskilt uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i an-

hörigstödet 
• särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv 
• särskilt bidra till att underlätta förutsättningen för att kombinera rollen 

som anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa 
• stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens roll och ansvar när det gäller 

stödet till anhöriga 
• när det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhöri-

gas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

I Nka:s uppdrag ingår även att kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och 
anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera 
omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. 

Svenskt Demenscentrum 
I SDC:s uppdrag ingår att tillhandahålla den webbaserade utbildningstjänsten 
Jobba säkert med läkemedel.   

Metod och genomförande  
Uppföljningen bygger på de redovisningar av 2018 års verksamhet som kom-
petenscentrumen lämnat till Socialstyrelsen. För att kunna bedöma huruvida 
centrumens verksamhet bedrivs i enlighet med angivet uppdrag indelas upp-
draget och redovisningarna i fyra områden, nämligen: 

• samla in, strukturera och sprida kunskap  
- utforma och sprida informations- och utbildningsmaterial 
- utforma samt vara aktiva medaktörer vid konferenser 
- sammanställa utvärderingar och forskningsresultat 

• vara länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare samt verka för en 
tillämpbar kunskapsutveckling  

• vara nav i ett nationellt nätverk och en samordnande nationell kontakt-
punkt 

• särskilt uppdrag till respektive kompetenscentrum 

Socialstyrelsens samlade bedömning redovisas avslutningsvis i rapporten. 
Redovisningarna av verksamheterna vid  Nka och SDC presenteras i sin hel-
het i bilaga 1 och bilaga 2. Nka:s ekonomiska redovisning och publikations-
lista för 2018 finns i bilaga 3 respektive 5. SDC:s ekonomiska redovisning 
och publikationslista för 2018 återfinns i bilaga 4 respektive 6. 
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Redovisning av verksamheten 2018 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga  
Samverkande parter i Nka är Anhörigas Riksförbund (ARH), Riksförbundet 
För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Linnéuniversite-
tet, Landstinget i Kalmar län, FoU Sjuhärad Välfärd vid högskolan i Borås, 
Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland samt regionförbundet i Kalmar 
län. Den sistnämnda samordnar verksamheten och är ordförande i den styr-
grupp där parterna möts fyra gånger om året. Under 2018 har Nka utarbetat 
en plan för strategisk uppföljning av sin verksamhet. 

Socialstyrelsen fördelade 9 500 000 kronor till Nka för år 2018. Dessutom 
fick Linnéuniversitet 1 000 000 kronor från Socialstyrelsen för projektet 
Barn som anhöriga, som genomfördes av Linnéuniversitet och Nka.  

Samla in, strukturera och sprida kunskap 
Nka arbetar på en rad olika sätt för att förmedla forskningsresultat och bästa 
tillgängliga kunskap samt bidra till kunskapsutbyte.   

Informationsmaterial  
För att öka tillgången till evidensbaserat anhörigstöd produceras och publice-
rar Nka kunskapsöversikter, rapporter och inspirationsmaterial. I bilaga 5 
finns en detaljerad översikt över produktionen 2018.   

Nka:s webbplats är en viktig informationskanal för anhörigfrågor. Allt 
material som produceras av Nka görs tillgängligt på webbsidan och kan be-
ställas i pappersformat. Webbsidan har haft närmare 750 000 unika besökare 
sedan starten, jämt fördelade över landet i förhållande till invånarantalet.  

Sociala medier är en växande informationskanal. Inlägg på Nka:s Fa-
cebooksida delas allt mer och antalet följare på Instagram och Twitter ökar.  

Nka:s 6 000 prenumeranter får ett digitalt nyhetsbrev en gång i månaden, 
som ett komplement publiceras också ett tryckt nyhetsmagasin två gånger om 
året som distribueras med post till 1 500 prenumeranter.  

Nka skriver löpande i tidskriften Äldre i centrum, i Anhörigas Riksför-
bunds (AHR) tidskrift Vi anhöriga och i FUB:s tidskrift Unik.  

Dessutom erbjuds information genom personlig kontakt med centrumet.  

Utbildningsmaterial 
Nka har tre webbutbildningar och drygt 20 000 registrerade användare, varav 
85 procent är från kommuner. Troligen är det dock fler som tar del av webb-
utbildningarna då dessa ofta genomförs i grupp.  

Under 2018 har Nka genomfört fem webbinarier, där uppskattningsvis mer 
än tusen personer deltagit. Webbinarierna har handlat om exempelvis hur an-
hörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens kan tillvaratas 
samt hur de kan göras delaktiga och jämställda i utveckling av anhörigstöd.     

I samverkan med Linnéuniversitetet ges en internetbaserad högskolekurs 
på magisternivå om barn som anhöriga.  
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Konferenser 
Nka har såväl arrangerat som deltagit i en rad konferenser under året. Exem-
pelvis arrangerades en nationell konferens inom området anhöriga till perso-
ner med flerfunktionsnedsättning. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen och Linnéuniversitetet arrangerade Nka en konferens om 
späda barns rätt till hälsa och utveckling. Dessutom har Nka deltagit i konfe-
renser, mötesdagar och föreläsningar om kunskapsstöd för anhöriga till per-
soner med flerfunktionsnedsättning.  

Vara länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare 
samt verka för en tillämpbar kunskapsutveckling 
För att fungera som ett nav mellan forskning, praktik och beslutsfattare byg-
ger Nka:s verksamhetsidé på att stödja utveckling och implementering av 
metoder och verktyg. Nka:s ambition är att anhöriga, brukare och deras orga-
nisationer, personal, beslutsfattare och forskare ska involveras.   

Vid Nka:s konferenser, seminarier och webbinarier bjuds alla målgrupper 
in. Nka:s publikationer vänder sig till samtliga målgrupper och man eftersträ-
var därför ett enkelt lättillgängligt språk. I de forsknings- och utvecklingspro-
jekt som genomförs är strävan att anhöriga, eller organisationer som repre-
senterar anhöriga, ska ingå i styrgrupp och olika arbetsgrupper.  

Nka tillämpar också kombinerade tjänster för att skapa länkar mellan 
forskning, praktik och beslutsfattare. Medarbetare vid Nka kombinerar detta 
med forskning på universitet eller högskolor, som praktiker med forskarut-
bildning eller med arbete som habiliteringsläkare, enhetschef inom vuxenha-
biliteringen och anhörigkonsulent. Delar av Nka:s resultat omsätts  veten-
skapliga artiklar och 2018 publicerades fyra artiklar. 

I syfte att bidra till utveckling av metoder och verktyg för stöd till anhöriga 
bedriver Nka samverkansprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet, Göte-
borgs universitet, Lunds universitet, Högskolan Dalarna, Kristianstads högs-
kola, vård- och omsorgsgivare och andra organisationer. Merparten av sam-
verkansprojekten är externfinansierade. Nka bidrar med metodstöd, 
förvaltning och spridning av metoder och verktyg. Ett urval av pågående 
samverkansprojekt: 
• Kunskapsöversikt om dagens utförande, uppföljning och samverkan för 

offentligt finansierat anhörigstöd.  
• Stödtjänst till patienter och anhöriga till personer med hjärtsvikt. 
• Kartläggning av hur omsorg om närstående påverkar ungas skolresultat 

och hälsa. 
• Utveckla interventioner som stödjer hälsa, välbefinnande, yrkesarbete och 

social delaktighet för personer i arbetsför ålder som ger vård och stöd till 
en närstående. 
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Nav i ett nationellt nätverk och en samordnande 
nationell kontaktpunkt 
Nka är involverade i det nationella nätverket för länssamordnares verksamhet 
och stödjer nätverket med videokonferensmöjligheter och en virtuell projekt-
arbetsplats. Nka har tillsammans med Socialstyrelsen tagit initiativ till och 
driver fyra nätverk inom området Barn som anhöriga.  

Under 2018 bildades ett forskarnätverk kring området vuxna anhöriga. 
Nka medverkar i nätverket och bidrar med videokonferensmöjligheter till 
nätverkets webbaserade möten. 

Dessutom är Nka bland annat medlem i Eurocarers, en paraplyorganisation 
i EU med 70 anhörigorganisationer och FoU-centra inom anhörigområdet.  

Särskilt uppdrag till Nka 
Nka:s huvuduppdrag har redovisats ovan. Nedan redovisas de aspekter som 
Nka enligt uppdraget särskilt ska uppmärksamma. 

Könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet 
I Nka:s kunskapsöversikter, rapporter och presentationer om anhöriga lyfts 
skillnader mellan kvinnor och män fram. En befolkningsstudie som genom-
fördes under 2018 ger underlag för att analysera skillnaderna. 

Anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv 
I samarbete mellan Nka, Linnéuniversitetet och Röda Korset publicerades en 
rapport om språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska hinder som utlands-
födda anhöriga möter i dagliga livet och i mötet med vård och omsorg.  

Att kombinera arbetslivsdeltagande med god hälsa som anhörig 
Yrkesverksamma anhöriga är ett av Nka:s prioriterade områden och arbetet 
med förslag till en nationell anhörigstrategi är en del i detta. Tidigare har ett 
pilotprojekt genomförts tillsammans med Anhörigas riksförbund och erfaren-
heterna från projektet tas till vara i pågående projekt.  

Stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens stöd till anhöriga 
Medvetenheten om anhörigas roll i hälso- och sjukvården ökar successivt och 
Nka:s kompetens efterfrågas allt mer. Några exempel är hälso- och sjukvår-
den i regionerna Skåne, Södermanland och Kalmar som efterfrågat Nka:s 
medverkan och konsultstöd i olika utvecklingsprojekt.  

Barn som anhöriga 
Insatser inom uppdraget Barn som anhöriga har bidragit till ökad medveten-
het om barn som anhöriga och deras situation, att göra deras röst hörd, imple-
mentera ett barn- och familjeperspektiv i vård och omsorg samt att utveckla 
evidensbaserade metoder för stöd. Exempelvis har Nka bidragit med kunskap 
och metodstöd vid lokala utvecklingsdagar för anhöriga, närstående, politi-
ker, chefer och praktiker samt skola och socialtjänst.   
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Svenskt Demenscentrum 
SDC har under 2018 bedrivit verksamheten i organisationsformen Stiftelsen 
Svenskt Demenscentrum. SDC:s styrelse består av sex personer. Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet utser tre ledamö-
ter vardera. Den löpande verksamheten sköts av en ledningsgrupp. Under 
2018 har SDC haft totalt 8,7 ordinarie tjänster. Därutöver har SDC haft några 
projektanställda samt arvoderat konsulter och specialister.  

Socialstyrelsen fördelade 5 700 000 kronor till SDC 2018. Dessutom har 
SDC fått 900 000 kronor från Socialdepartementet för fortsatt implemente-
ring av Nollvisionen för en demensvård utan tvång och begränsningar samt 
för webbsupport av det växande antalet webbutbildningar man erbjuder. SDC 
erhöll ytterligare medel från Socialdepartementet för att ta fram utbildnings-
material kring samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst för perso-
ner med demenssjukdom. 

 

Samla in, strukturera och sprida kunskap 
För att sprida information, kunskap eller forskningsresultat inom demensom-
rådet har SDC under året fortsatt att arbeta med webbutbildningar, webbpor-
talen, tryckta medier, sociala medier, telefon, e-post samt att arrangera och 
delta i seminarier och konferenser. 

Utbildningsmaterial  
Allt utbildningsmaterial i skrift och på nätet har uppdaterats under året med 
anledning av revideringen av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg 
vid demenssjukdom som gjordes under 2017.   

SDC har för närvarande tolv egenproducerade och avgiftsfria webbutbild-
ningar. Två av webbutbildningarna lanserades under 2018. Vid årsskiftet 
fanns ca 350 000 aktiva användarkonton och drygt 200 000 av dessa hade på-
börjat en eller flera av SDC:s webbutbildningar. 

Informationsmaterial 
SDC:s webbportal uppdateras löpande med nyheter från SDC:s verksamhets-
områden. De sex huvudområdena är liksom tidigare år fakta om demens, leva 
med demens, arbeta med demens samt forskning, utbildning och publicerat. 
Nio olika faktablad kan laddas ned från SDC:s hemsida eller beställas som 
trycksak från webbshopen. Faktabladen finns på 13 språk. Under 2018 hade 
portalen drygt 1 500 000 besök av cirka 815 000 unika användare, vilket är 
en ökning med såväl antal besök som unika användare från föregående år. 
Drygt 39 000 personer prenumererade på SDC:s nyhetsbrev 2018. 

Demenspodden, som SDC lanserade 2014, hade 38 olika program med i 
snitt 1 808 lyssnare under 2018. SDC finns på Facebook, Twitter  och Instag-
ram. SDC:s Facebooksida hade cirka 2 700 följare, Twitterkontot drygt 800 
följare och Instagram hälften så många. Mobilapparna Nollvision – Anhörig 
hade vid slutet av 2018 installerats på drygt 3 000 enheter och Nollvision – 
Personal på närmare 7 000 enheter.  
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Två sidor i varje nummer av tidskriften Äldre i Centrum används av SDC. 
Tidskriften utkommer fyra gånger per år. Under 2018 har SDC också med-
verkat i andra tidskrifter i artiklar liksom i bilagor med information och an-
nonser. Dessutom har en rad medier intervjuat, citerat eller refererat till SDC.   

Anhöriga, vårdpersonal, studenter inom olika utbildningar, vårdlärare, po-
litiker, beslutsfattare och personer som nyligen fått demensdiagnos kontaktar 
SDC via telefon eller e-post.  

Konferenser 
Under året har SDC varit medarrangör och deltagit i flera seminarier och 
konferenser både i Sverige och utomlands. Sammanlagt har SDC medverkat 
vid 115 konferenser och seminarier. Exempelvis genomförde SDC den andra 
nationella Nollvisionskonferensen i samarbete med kvalitetsregistret Svenska 
demensregistret (Svedem) samt deltog i regionala seminarier om de revide-
rade nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.  

Vara länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare 
samt verka för en tillämpbar kunskapsutveckling 
Under 2018 har SDC medverkat i ett antal projekt med andra finansiärer. 
Följande har färdigställts under 2018:  
• Boken Åldern har sin rätt och tillhörande webbutbildningar producerades 

i samarbete med FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstör-
ning).  

• Webbutbildningen Palliation ABC vänder sig främst till personal inom 
vård och omsorg och ger grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos.  

 
SDC har under 2018 bland annat medverkat i följande pågående projekt: 
• Webbplatsen Ung Anhörig för ungdomar som har en förälder eller nära 

släkting med demenssjukdom.  
• Informationsmaterial och verktyg om Samordnad individuell vårdplan 

(SIP) för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.  

Nav i ett nationellt nätverk och en samordnande 
nationell kontaktpunkt 
SDC har ett väl utvecklat samarbete med olika aktörer och har fortsatt att ar-
beta aktivt för att öka dessa kontakter och skapa nätverk inom demensområ-
det. Exempel på kontakter och samarbeten i Sverige är Akademiskt centrum 
för äldretandvård, Alzheimerfonden, Demensförbundet, Centrum för de-
mensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet, Migrationsskolan i  
Region Skåne och Myndigheten för delaktighet. 

SDC har även internationella kontakter och utbyten, exempelvis deltar 
SDC i  Nordiskt Nätverk för demensfrågor, tar emot studiebesök från andra 
länder och medverkar vid internationella konferenser.  

Särskilt uppdrag till SDC 
Enligt uppdraget ska SDC tillhandhålla webbutbildningen Jobba säkert med 
läkemedel och utbildningen finns tillgänglig på SDC:s webbportal.  
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Samlad bedömning 

Mot bakgrund av kompetenscentrumens redovisningar finner Socialstyrelsen 
att såväl Nka som SDC bedriver en omfattande verksamhet inom sina respek-
tive områden. Verksamheterna har olika ekonomiska ramar och redovis-
ningarna visar att kompetenscentrumen arbetar med olika strategier för att 
genomföra sina uppdrag.  

Redovisningarna vittnar om att båda centrumen har arbetat för att samman-
ställa och på olika sätt sprida kunskap, informations- och utbildningsmaterial, 
samt verkat för en tillämpbar kunskapsutveckling. Nka har en nära anknyt-
ning till forskning medan SDC arbetar närmare praktiken. Båda har fungerat i 
sina roller som samordnande nationella kontaktpunkter och bedöms brett nå ut 
till sina målgrupper.  

Socialstyrelsen gör bedömningen att centrumens respektive verksamhet 
under år 2018 har bedrivits i enlighet med angivet uppdrag. 



 

NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM 
SOCIALSTYRELSEN 

17 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Redovisning av verksamheten vid Nka under 2018  
 
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse SDC 2018 
 
Bilaga 3. Ekonomisk redovisning Nka 2018  
 
Bilaga 4. Ekonomisk redovisning SDC 2018 
 
Bilaga 5. Publikationer Nka 2018 
 
Bilaga 6. Publikationer SDC 2018 
 
Samtliga bilagor finns på 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-3-9/ 
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