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Socialstyrelsen utsåg den 16 oktober 2007 Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum att tillsammans bygga upp ett nationellt kompetenscentrum
för demensfrågor. Den 15 februari 2008 invigdes Svenskt Demenscentrum och har därefter
finansierats via Socialstyrelsen. Utvärdering av centret utfördes av Linköpings Universitet
2011. Svenskt Demenscentrum (SDC) är sedan 2013 en egen stiftelse. Arbetet fortsätter
som tidigare med att nå ut till målgrupperna: brukare och anhöriga, anställda i vård och
omsorg, arbetsledare samt beslutsfattare. Syftet är ett mer demensvänligt samhälle. Medel
för 2021, basbelopp 12.7 mkr har erhållits från Socialstyrelsen. Ytterligare medel för
särskilda projekt har beviljats och redovisas nedan under punkt Förutsättningar.

1. Uppdraget från Socialstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Samla in, strukturera och sprida kunskap
Utforma och sprida information och utbildningsmaterial
Utforma samt vara medaktörer vid konferenser
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 området när det
gäller nordiskt samarbete, med andra länder och internationella organisationer, t.ex. i
fråga om utbyte av kunskap, erfarenheter och information
Tillhandhålla den webbaserade utbildningstjänsten Jobba säkert med läkemedel

Målgrupper:
•
•
•

Brukare och anhöriga/närstående
Anställda inom vård och omsorg
Politiker och beslutsfattare

Förutsättningar:
•

Anslag enligt regeringsbeslut har utbetalades från Socialstyrelsen.

•

Projektmedel för möjlighet att utföra specifika uppdrag har beviljats av:
− Socialdepartementet för slutförandet av projektet med fem kommuner i
landet avseende införandet av ett standardiserat insatsförlopp vid
demenssjukdom.
− Allmänna Arvsfonden avseende projektet Personcentrerad kommunikation, i
samarbete med Ceder, Linköpings Universitet
− Vinnova avseende deltagande i den femåriga forskningssatsningen
PREDEM.

•

SDC är sedan den 1 januari 2013 en egen stiftelse och styrelsen består av sex
ledamöter.
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•

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten. Styrelsen består av sex
ledamöter, tre valda av Stockholms läns Äldrecentrum och tre av Silviahemmet.
Ordförande: Ewa Samuelsson
Vice ordförande: Erik Slottner
Ledamöter: Helena Bonnier, Maria Eriksdotter, Gunnel Färm och Ann-Charlotte
Roupe.

•

Ledningsgruppen har bestått av tre personer; Wilhelmina Hoffman, Gunilla
Nordberg och Ann-Christin Kärrman. Ledningsgruppen har träffats var tredje vecka.

•

Medarbetare. Under året har Svenskt Demenscentrums ordinarie 12 medarbetare
arbetat på motsvarande 10.75 heltidstjänster. I gruppen ingår en professor i
omvårdnad med inriktning äldre och demenssjukdom, en läkare med
specialistkompetens i geriatrik, inriktning demenssjukdomar. En disputerad
sjuksköterska samt en Silviasjuksköterska med magistergrad, en utredningssociolog,
en undersköterska, en copywriter/utbildningsproducent, en beteendevetare/ webmediepedagog, en IT/media/ designspecialist, en förlagsredaktör, en kommunikatör
samt en webbutbildningssupporter.

Projektanställda. Under året har en fotograf och filmare varit projektanställd liksom
en assistent till projektet Stjärnmärkt. Konsulttjänster har inköpts från grafiska
formgivare, från film- och ljudkonsult. Dessutom har ett antal statister till
webbproduktionerna arvoderats.

2. Fokusområden 2021
•
•
•

Fortsatt arbete med kommunprojektet avseende implementering av ett standardiserat
insatsförlopp vid demenssjukdom (SIF) i samarbete med Socialstyrelsen och SKR.
Genomförande, spridning och uppföljning av modellen Stjärnmärkt.
Fortsatt arbete med revidering av Demens ABC plus utbildningarna
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3. Informationsspridning
3.1 Webbportal
Hemsidan har ett omfattande innehåll och är välbesökt med fler än 90 000 unika besökare
per månad vilket innebär en ökning med 20 000 unika besökare per månad från föregående
år. Hemsidan har totalt sedan lansering i oktober 2008 till och med 31 december 2021 haft
6 500 931 användare vid totalt 12 255 191 sessioner från 203 länder.
Under 2021 hade hemsidan 1 993 258 besök. Dessa gjordes av 1 088 479 unika användare.
Detta är en ökning från föregående år med 295 767 besök och141 539 antal användare

2 500 000
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2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Figur 1. Sedan start (oktober 2008) till och med 31 december 2021 har Svenskt Demenscentrums hemsida haft
44 359 181 sidvisningar. Dessa har gjorts under 12 255 191 sessioner, gjorda av 6 500 931 användare från 203
länder.

3.2 Medverkan media
-

Exponering i andra medier som skrivit om eller omnämnt SDC eller där SDC
deltagit som talare i radio eller TV: Kristianstadsbladet, Barometern,
Betaniastiftelsen, Expressen, Dagens handel, Dagens Medicin, Dagens
Nyheter, Dala-Demokraten, Doktorn.com, Gefle Dagblad, HB.se (Högskolan
Borås), Helsingborgs Dagblad, IT-halsa.se, Karlstads-Tidningen,
Kristianstadsbladet, Lidköpingsnytt, Nerikes Allehanda, Neurologi i Sverige,
Partille tidning, Regeringe.se, Skånska dagbladet, SVT.se, Sydsvenskan,
Voister, Ölandsbladet.
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-

Annonsering i olika tidskrifter: Expressen (Senioren), Polistidningen,
Omvårdnadsmagasinet, Tidningen Ä, Tidningen Äldreomsorg, Tidskriften
Äldre i Centrum och Temabilagor i Dagens samhälle.

3.3 Sociala medier, poddradio och appar
•
•

SDC:s Facebooksida hade vid årets slut 3 800 följare vilket är en ökning med
341 följare från föregående år.
Twitterflöde uppdateras kontinuerligt och SDC:s Twitterkonto har 889 följare.

•

Instagram hade vid årets slut 1293 följare vilket ger en ökning av 359 användare
under året.

•

Demenspodden hade vid årets slut publicerat 48 olika program.
Poddradion finns tillgänglig via SDC:s hemsida, Youtube, iTunes
samt Podcast-appar. Till och med årsskiftet hade Demenspodden
i snitt 2 812 lyssnare per program. Totalt har 19 625 lyssningar
registrerats under året.

•

Mobilappen Nollvision – för Anhörig och personal laddades under året ner av 3 696
nya användare. Sedan start har 19 192 personer laddat ner appen.

•

Mobilappen Mobilapplikationen Om demens till polis och ordningsvakter och som
lanserades i november 2020 installerades under året av 419 användare. (Från start
har totalt 718 användare laddat ner appen).

3.4 Skriftlig information
•
•
•

•
•

Intervjuboken Unga anhöriga berättar publicerades
under våren. En bok för tonåringar, unga vuxna
med en förälder med demenssjukdom.
Inspirationsskriften ” I samverkan för ett
standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
publicerades under senhösten.
Sammanlagt finns 10 olika faktablad att ladda ned
från SDC:s hemsida eller att beställa som trycksak
från webbshoppen;
Demenssjukdomar, All glömska är inte demens, Alzheimers
sjukdom, Vaskulär demens, Frontotemporal demens, Lewykroppsdemens, Bilkörning
och demens, Vapen och demens, Anhörigvård och demens samt Kognitivt stöd vid
demens. Faktabladen finns på 14 språk; arabiska, albanska, bosniska-kroatiskaserbiska, engelska, finska, franska, kinesiska, persiska, ryska, spanska, svenska,
tigrinska, tyska och turkiska. Samtliga går att ladda ner avgiftsfritt från SDC:s
hemsida.
I tidskriften Äldre i Centrum, som utkommer fyra gånger per år, har SDC två sidor i
varje nummer.
Digitalt nyhetsbrev har distribuerats sex gånger under året till 36 109 prenumeranter.
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3.5 Seminarier och konferenser i egen regi eller som samarbete
Ett antal planerade seminarier och konferenser har flyttas fram i tiden andra har ersatts av
webbinarier.
•

SDC arrangerade den 2 februari webbinariet Stjärnmärkt med
1017 deltagare från hela landet

•

SDC arrangerade webbinariet Sexualitet och demenssjukdom
den 5 maj varvid 730 personer deltog från hela landet.

•

SDC arrangerade ett seminarium avseende ett standardiserat
insatsförlopp vid demenssjukdom som genomfördes på plats i
Göteborg den 30 september med ett 40 tal deltagare.

•

SDC arrangerade under hösten fyra webbinarier avseende ett
standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom kopplade till
respektive kommun och region i; Falun, Ekerö kommun,
Mörbylånga och Umeå.

•

SDC arrangerade i samarbete med Äldrecentrum i Stockholm
webbinariet Stockholms demensdag den 10 november med 750
deltagare från hela landet.

•

SDC har deltagit som talare/ föreläsare vid ett antal webbinarier i
Sverige som exempel anordnade av Gothia, Sjuksköterskor inom
äldrevård, Apoteket, Skärholmens stadsdelsförvaltning och
Silviahemmet.

•

Internationellt har SDC deltagit som talare i det första stora
latinamerikanska demenswebbinariet med 11 000 deltagare
liksom i Dementia Forum X med deltagare från drygt 40 länder
samt i ett finskt webbinarium med ca 400 deltagare. SDC har
även deltagit som talare vid ett seminarium på plats i Essen,
Tyskland.

Totalt har SDC anordnat eller deltagit i 73 antal seminarier/webbinarier/utbildningar och
föreläsningar och 2021 nått till totalt 16 991 personer.

3.6 Deltagande i regionala evenemang i Sverige
•

SDC har deltagit som talare/ föreläsare vid webbinarier i Sverige
som l anordnade av; Gothia, Sjuksköterskor inom äldrevård,
Apoteket, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Silviahemmet.
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3.7 Information via SDC telefon och e-brev
Alla som ringer eller sänder e-brev till SDC med olika frågor får hjälp med svar eller guidas till
instans där person som kan svara eller hjälpa till finns.
De som kontaktat SDC är anhöriga, vårdpersonal, personer som nyligen erhållit demensdiagnos, studenter inom olika utbildningar, vårdlärare men även politiker och beslutsfattare.
Frågorna gäller vart man ska vända sig för att få hjälp där man bor eller hur man ska förhålla
sig vid olika situationer relaterade till demensutvecklingen. Det är många olika typer av frågor
och alla medarbetare deltar i att svara och/eller hänvisa till rätt instans. Ny litteratur bevakas
samt läggs ut på hemsidan. Även film, spel- och faktafilmer, bevakas och läggs ut.

4. Webbaserade utbildningar
SDC har idag 13 egenproducerade och avgiftsfria webbutbildningar. Dessutom förvaltas
SKR:s webbaserade utbildning Jobba säkert med läkemedel på SDC:s
webbutbildningsportal liksom till och med årsskiftet Betaniastiftelsens Palliation ABC.
SDC följer regelbundet statistiken gällande användare av webbutbildningarna och hade vid
årsskiftet 529 975 aktiva användarkonton vilket är en ökning med 86 074 användarkonton
från föregående år.

4.1 Demens ABC och Demens ABC 2.0
Den nätbaserade utbildningen Demens ABC bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen publicerades 1 juni 2010 och
reviderades under 2017 i enlighet med Socialstyrelsens revidering samma år. En helt ny
version, Demens ABC 2.0, publicerades under våren och bägge utbildningarna erbjöds en tid
parallellt. Utbildningen är avgiftsfri och öppen för alla. Tio kapitel ingår och efter avslutad
utbildning kan ett kunskapstest utföras via nätet. Godkänt test ger möjlighet att skriva ut
personligt diplom som bevis på avklarad utbildning. Sedan lanseringen av Demens ABC och
Demens ABC 2.0 totalt 225 610 personer genomfört utbildningarna varav 31 950 slutfört dem
under 2021.

4.2 Demens ABC plus är utbildningar till hela vårdkedjan. Webbutbildningar och
handböcker till följande målgrupper har producerats; primärvård, biståndshandläggare,
hemtjänst, särskilt boende, anhöriga och sjukhus
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4.3 Övriga utbildningar
Övriga utbildningar är; Demens ABC plus anhöriga. Samordna med SIP. Om demens för
polis och ordningsvakter samt Åldern har sin rätt (till målgruppen personer med intellektuell
funktionsnedsättning).
Antal som har genomfört Palliation ABC under året är 9 683 personer. Antal som genomfört
Jobba säkert med läkemedel under året är 37 852 personer.
Under året har 70 338 av SDC:s egna utbildningar genomförts varvid diplom utfärdats. Nedan
redovisas det antal personer som slutfört utbildningarna 2021.
Webbutbildning

Lanserad

Demens ABC o ABC 2.0
Demens ABC plus Primärvård
Demens ABC plus Biståndshandläggare
Demens ABC plus Hemtjänst
Demens ABC plus Särskilt boende
Demens ABC plus Sjukhus
Nollvision
Mötas i musik
Åldern har sin rätt

Juli 2010
September 2012
Maj 2013
December 2013
Mars 2014
Augusti 2015
Maj 2015
Februari 2016
Mars 2018

Totalt antal avslutade webbutbildningar 2021

Antal

31 950
1 566
1 293
6 675
11 441
1 987
10 528
2 330
2 568
70 338

5. Avslutade projekt under året
5.1 Boken Ung anhörig
Boken riktas till tonåringar och unga vuxna med en demenssjuk förälder. Boken publicerades
i april och presenterades av ett par unga anhöriga i Malou efter tio, med fler än 200 000
tittare.
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5.2 Ung anhörig – ny hemsida
En uppdaterad och reviderad version av hemsidan publicerades under våren.

5.3 I samverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
Under det andra året i projektet med de fem kommunerna; Umeå, Falun, Ekerö, Mörbylånga
och Göteborg centrum sammanställdes materialet till en inspirationsskrift. Ett seminarium
genomfördes i Göteborg medan övriga fyra genomfördes som webbinarier för respektive
region/kommun. Projektet är avslutat men SDC fortsätter följa kommunernas arbete med
implementeringen av ett standardiserat insatsförlopp.

5.4 Nyproduktion av Demens ABC webbutbildning
Arbetet med Demens ABC 2.0 slutfördes i januari varvid den nya och innehållsmässigt
reviderade utbildningen lanserades under våren.

5.5 Rapportsystem Stjärnmärkt
Under året har ett digitalt rapportsystem kommit på plats för att underlätta uppföljning av
stjärninstruktörernas arbete samt de stjärnmärkta enheterna.

6. Pågående projekt
6.1 Ung anhörig
SDC förvaltar hemsidan Ung Anhörig som vänder sig till ungdomar med
en förälder eller nära släkting med demenssjukdom.

6.2 Stjärnmärkt och Stjärninstruktörer
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Modellen
består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden och
hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. När minst 80 procent av medarbetarna
på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. För att
genomföra utbildningsmodell krävs tid och engagemang.
Svenskt Demenscentrum arrangerar särskilda
utbildningar för de som vill arbeta som Stjärninstruktör.
Efter utbildning kan stjärninstruktören hålla i de fyra
utbildningsstegen som krävs för att arbetsplatsen ska
uppfylla villkoren för att bli stjärnmärkt.
Stjärninstruktören rapporterar till SDC när arbetsplatsen
uppfyllt villkoren varvid SDC utfärdar intyget till enheten.
Under året har 511 nya stjärninstruktörer utbildats vid 28
utbildningstillfällen (två dagar per tillfälle). Dessa
utbildningar har genomförts i Stockholm vid 10 tillfällen (med deltagare från olika delar av
landet), i Helsingborg vid tre tillfällen, i Malmö vid tre tillfällen, i Tanum vid två tillfällen, i
Lerum vid två tillfällen. En utbildningsomgång har genomförts på följande orter: Göteborg,
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Tjörn, Järfälla, Kungsbacka, Örkelljunga, Sundsvall och i Jokkmokk. Totalt antal
stjärninstruktörer är 885 vid årets slut.
Totalt antal enheter som genomgått utbildningsmodellen och blivit stjärnmärkta är vid årets
slut 120 stycken, vilket är en ökning med 60 enheter under året. Ett flertal är nu i processen.
Stjärnmärkt har en egen hemsida där information om modellen finns liksom information om
de enheter som blivit stjärnmärkta. Se www.stjarnmarkt.se

6.3 Stjärnmärkt LSS
Under året har rättigheterna till utredningsmodellen Tidiga tecken för personer med
intellektuell funktionsnedsättning med misstänkt demensutveckling övertagits från Region
Uppsala.
Materialet kommer ursprungligen från Norge som också godkänt övertagandet. Syftet är att
sprida verktyget nationellt bl.a. genom en webbutbildning med tillgängligt skriftligt material via
hemsidan. Förfrågan om att sammanställa en utbildningsmodell som stjärnmärkt för
medarbetare inom LSS har efterfrågats under ett antal år och planering för en sådan utifrån
befintligt material utöver Tidiga tecken har pågått under året.

6.4 Rätt att delta
Projektet genomförs i samverkan med Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och
finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet avser informationsmaterial om kognitiv
sjukdom till god man och ska avslutas 2022.

6.5 Kommunikationsprojektet
Tillsammans med Centrum för demensforskning (CEDER) Linköpings universitet genomförs
ett treårigt projekt avseende personcentrerad kommunikation. Arvsfonden står bakom
finansieringen. Projektet ska vara färdigproducerat 2022.

6.6 Flerdimensionellt bibliotek på nätet
Under 2019 startade det treåriga projektet som finansieras av Marcus och Amalia
Wallenbergs minnesfond. Under året har ett omfattande arbete utförts avseende den
tekniska plattformen för att under 2022 börja fylla biblioteket.

6.7 PREDEM
Svenskt Demenscentrum deltar som en av flera grupperingar i den Vinnovafinansierade
innovationsmiljön PREDEM som har som mål att förhindra demensutveckling hos personer
med begynnande kognitiv svikt genom att accelerera introduktion av innovativa lösningar för
tidig detektion, precisionsdiagnostik och individualiserad, evidensbaserad prevention och
behandling. SDC ska dokumentera och sprida resultaten i det femåriga projektet.

6.8 ISOLDE
Med Borås högskola deltar SDC i forskningsprojektet ISOLDE som ska leda fram till ett
nationellt dokument för eftersök av personer med kognitiv sjukdom. SDC deltar i
referensgruppen och kommer sammanställa och sprida kunskap om dokumentet när detta är
färdigt.
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6.9 Språkbryggan
Svenskt Demenscentrum deltar i det Vinnovafinansierade projektet SPRÅKBRYGGAN som
leds av den ideella föreningen Språkkraft. Genom digital teknik byggs språkstöd in i befintliga
digitala utbildningar. Demens ABC 2.0 kommer bli föremål för detta projekt med syfte att
stärka språkutvecklingen hos de användare som har språksvårigheter för att stärka deras
kunskaper i svenska språket.

6.10 Biominnen
Svenska filminstitutet (SF) och SDC har under året tagit fram minneslådor med bilder och
texter samt affischer från äldre filmer. Lådorna har testats i olika grupper av personer med
kognitiv svikt. Lådorna kommer releasas våren 2022.

6.11 Språkstöd till Demens ABC 2.0
Under året har en ny version av språkstöd tagits fram som harmoniserar med den reviderade
webbutbildningen. Språkstödet som trycks i pappersform kommer publiceras våren 2022.

6.12 Min Pärm
En fylld pärm med innehåll riktat till den som just fått en demensdiagnos. Arbete pågår och
pärmen kommer publiceras under 2022.

7. Kontakter och samarbeten i Sverige
SDC har utvecklat samarbeten och fortsätter att arbeta för utökade kontaktytor samt fler
nätverk inom demensområdet runt om i landet. Nedan ges exempel på kontakter och
samarbeten:
•

•
•
•

•

•
•

Alzheimerfonden: Gemensamma aktiviteter för spridning av kunskap
om demenssjukdomar genom seminarier och andra aktiviteter (ex.
deltagande från SDC i Unga Anhöriga - lägret som Alzheimerfonden
finansierar).
Demensförbundet: gemensamma konferenser och seminarier liksom
samverkan i olika projekt (ex. det aktuella kommunikationsprojektet
som stöds av allmänna arvsfonden.
CEDER (Centrum för demensforskning): Pågående samarbete i ett
kommunikationsprojekt.
Forum for Elderly Care: Partner i genomförandet av DFX 2021 – en
internationell plattform avseende demens för beslutsfattare,
näringsliv, akademi, civilsamhälle och vård.
Forum Vårdbyggnad: En nationell branschorganisation som arbetar
för att bidra till att byggnader/lokaler/rum där vård och omsorg ges till
människor ska vara anpassade till deras behov och välbefinnande.
Medarbetare från SDC sitter i styrelsen.
Minnesmottagningarnas nätverk i Stockholm: SDC deltar och
informerar om nytt informationsmaterial mm.
Migrationsskolan, Region Skåne: Samverkan genom spridning av
deras information.
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Myndigheten för delaktighet: Under 2020 övertagande samt ny
publicering av informationsfoldern När glömska är en sjukdom.
Nationalmuseum: För digitala konstvisningar
Nationellt nätverk för efterforskning av försvunna och saknade
personer: I samarbete för översättning och lansering av
eftersökningsdokument avseende personer med demenssjukdom.
NEAR: The National E-infrastructure for Aging Research. SDC deltar
i Advisory board.
NKA: SDC:s systercenter med flera kontaktytor bland annat
samverkan i en nätbaserad utbildningsserie för anhöriga om demens
Riksförbundet FUB (för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning): Fortsatt spridning av webbutbildningar och
skrifter samt uppföljning av studiematerial framtaget för studiecirklar.
Riksförbundet För Frivilliga Samhällsarbetare (RFS): Arvsfondprojekt
avseende information om demens till god man och förvaltare,
Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldre- och Demensvård:
Medarbetare i SDC är vice ordförande.
Rummets betydelse för hälsa och välbefinnande Ett nationellt
forskningsnätverk.
Scandinavian e-learning forum: Medarbetare i SDC deltar i nätverket.
Silviahemmet: Nära samverkan och väletablerade kontakter i
nätverket av Silviasystrar och Silviasjuksköterskor, Silvialäkare,
Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter.
Sensus: Samarbete i projektet ”Sprida mening” genom produktion av
Poddradioavsnitt avseende texter från äldre personer med eller utan
intellektuell funktionsnedsättning.
SNUA: Nätverket för unga anhöriga till personer med
demenssjukdom.
Svensk Film (SF): För produktion av material till minneslådor
avseende populära äldre filmer.
Socialstyrelsen: Deltagande i grupper för en svensk demensstrategi
samt för ett standardiserat insatsförlopp. Deltagande i projekt
avseende munhälsa.
Stockholms läns Äldrecentrum: Samarbete i flera projekt.
Stirling University: Avseende utbildning och boendekoncept.
Studieförbundet Vuxenskolan: I samarbete tagit fram
studiecirkelmaterial för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
SveDem: Samarbete avseende spridning av kvalitetsregistret till
hemtjänst och vård och omsorgsboenden genom utbildningsmodellen
Stjärnmärkt.
Vård och omsorgscollege: Samverkan kring språkutveckling och
kommunikation för personer som arbetar inom vård och omsorg och
som inte har svenska som förstaspråk.
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8. Internationella kontakter och utbyten
•

•

•

Det tolfte årliga mötet med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Norge)
och Nationalt Videnscenter for Demens (Danmark) ägde rum digitalt i februari. Vid
mötet presenterade respektive center pågående arbeten. Frågor kring vård, omsorg,
forskning, och utbildning diskuterades för gemensamma strategier framöver.
SDC har under året deltagit i digitala möten i gruppen Nordiskt Nätverk för
demensfrågor som drivs av Nordens Välfärdscenter (NVC) med bidrag från Nordiska
Ministerrådet.
Ett studiebesök har mottagits från Hälso- och Socialministeriet i Lettland.

9. Publikationer
Alla SDC:s böcker, skrifter och faktablad går att ladda ner som pdf avgiftsfritt. Nedan följer
antalet som beställts i pappersform från SDC under 2021 samt totalt antal som distribuerats
från utgivningsdagen.
Produkt
För vems skull?
Guiden
Vad kan Sverige lära?
Faktablad
Om demenssjukdom för biståndshandläggare
Om demenssjukdom för hemtjänsten
Om demenssjukdom för anhöriga
Nollvision
Nollvision (Anhörigskrift)
Om demenssjukdom för särskilt boende
Remember Me (Armband)
Mötas i musik
Språkstöd till Demens ABC
Vision Zero – For Dementia Care without Restraint
Polis och ordningsvakt
Sexualitet och demens
En bok för dig med demenssjukdom
Om demenssjukdom för sjukhus
Åldern har sin rätt
För dig som är anhörig (Folder)
Om demenssjukdom för primärvården
Åldras med intellektuell funktionsnedsättning
När glömska är en sjukdom
Unga anhöriga berättar
Standardiserat insatsförlopp
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Lanserad
Totalt
2021
2010
1 602
0
2011
7 404
344
2013
277
0
2013
23 902 1130
2014
2 672
572
2014
2 899
754
2014
3 589
788
2015
4 900
581
2015
19 430 2292
2015
2 306
622
2015
577
84
2016
1 423
68
2016
893
25
2016
2
0
2017
1 328
102
2017
2 256
108
2017
25 729 4532
2017
188
6
2018
718
90
2018
8 008 2168
2019
296
3
2020
92
25
2020
12 610 6736
2021
450
421
2021
63
50

10. Resultat 2021
Presenteras separat i årsredovisningen.
För Svenskt Demenscentrum 21-02-15

Wilhelmina Hoffman
Verkställande direktör
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