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Forskning och undervisning
– med de äldres hälsa i fokus

Vår verksamhet är bred och translationell, vilket innebär att den sträcker sig
från utbildning och forskning på cellnivå till klinik- och samhällsnivå. Det
vårdvetenskapliga området spänner
från förebyggande insatser till akutsjukvård och vård vid livets slut.
Ett särskilt fokus ligger på åldrandet.
Att vi människor lever allt längre innebär många möjligheter men samtidigt
är den åldrande befolkningen en av vår
tids största utmaningar, bland annat för
att hög ålder är kopplad till förekomsten av demenssjukdomar och
multisjuklighet.
Tack vare ett stort engagemang, hög
kompetens och kreativitet hos NVS:s
medarbetare och studenter kan vi
tillsammans ta oss an denna och andra
utmaningar som samhället, hälso- och
sjukvården samt den enskilda individen står inför, så att flera människor
kan leva både längre och friskare liv.
Jag är stolt över den verksamhet som
bedrivs vid NVS och som kortfattat
presenteras i denna skrift.
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NVS:s vision är att genom forskning
och utbildning inom våra profilområden – neurobiologi, vårdvetenskap
och samhälle – utveckla kompetens
och kunskap som på ett avgörande sätt
främjar människors hälsa och välbefinnande.
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Experimentell forskning om Alzheimers sjukdom,
Campus Solna, foto: Annika Clemes

Verksamhet från cell till samhälle
Translationell forskning
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Vid institutionen bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi
och vårdvetenskap. Verksamheten är bred och
sträcker sig från grundforskning på molekyloch cellnivå till kliniska studier och forskning
på samhällsnivå. I den nationella satsningen
på strategiska forskningsområden arbetar NVS
huvudsakligen inom de tre områdena neurovetenskap, vårdvetenskap och epidemiologi.

Högkvalitativa utbildningar
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Här utbildas framtidens vårdpersonal inom
arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad på
grundnivå och avancerad nivå. Institutionen
ansvarar också för utbildning inom allmän–
medicin och primärvård samt geriatrik för
läkarstudenter. Våra utbildningar håller hög
kvalitet och har ett mycket gott anseende, både i
nationella och internationella jämförelser.

Internationell verksamhet

Internationalisering inom utbildning, forskar–
utbildning och forskning har en viktig roll i
utvecklingen av NVS:s verksamhet. Studenterna
förbereds för ett yrkesliv i en global miljö och
forskningen sker till stor del i internationell
samverkan.

Utvecklar framtidens omsorg och vård

Vid NVS har vi även ett stort ansvar för att
bidra till att utveckla framtidens hälso- och
sjukvård, inte minst universitetssjukvården och
den akademiska kompetensen inom geriatrik,
primärvård, äldreomsorg och rehabilitering.
Detta i nära samverkan med Region Stockholm
och kommuner.

Ledning

Institutionen leds av prefekten med en ledningsgrupp till
stöd. Vidare består NVS av sju sektioner vars respektive
ledning finns representrade i NVS:s chefsgrupp.

Administration

Institutionen har administration på central och lokal nivå.
Totalt arbetar ett 50-tal administratörer inom områdena
AV-teknik, ekonomi, forskarutbildning, HR, inköp och
avtal, kommunikation, prefektkansli samt utbildning på
grund- och avancerad nivå. Administrationens huvudsakliga uppgift är att stödja och handleda verksamheten i
administrativa frågor.
Läs mer på webben > ki.se/nvs/om-institutionen-for-neurobiologi-vardvetenskap-och-samhalle-nvs

Utbildar framtidens vårdpersonal och
akademiker
KI:s största utbildningsuppdrag

Cirka en tredjedel av KI:s studenter på grundoch avancerad nivå genomför sin utbildning vid
NVS. Här studerar morgondagens vårdpersonal,
forskare och lärare i en miljö som präglas av
specialistsjukvård och internationellt erkänd
forskning.
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Utbildning i samverkan

Vid NVS ges tre utbildningsprogram på grundnivå till blivande arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor, samt elva program
på avancerad nivå till specialistsjuksköterskor. I
läkarprogrammet ansvarar NVS för utbildningen
i allmänmedicin och primärvård samt geriatrik.
Utbildningen sker i nära samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset samt andra delar av
Region Stockholm, kommuner och andra aktörer
inom omsorg, hälso- och sjukvård. NVS arbetar
också med globala perspektiv och internationella
nätverk inom utbildningen.

Uppdragsutbildning

NVS erbjuder kompetensutveckling genom
uppdragsutbildningar. Bland annat ges, i samarbete med Silviahemmet, en magisterutbildning i
demensvård för läkare respektive för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Efter examen erhålls
diplom och dekoration, som utdelas av H.M.
Drottningen.

Forskarutbildning

NVS är värdinstitution för flera forskarskolor
och ett forskarutbildningsprogram, och har i
dag cirka 170 registrerade doktorander. Varje år
disputerar ett 25-tal doktorander vid NVS.
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Läs mer på webben >
ki.se/nvs/utbildning-vid-institutionen-nvs
ki.se/nvs/forskarutbildning-vid-nvs

Fysioterapistudenter, Campus Flemingsberg.
Foto: Selma Wolofsky

Diplomering av Silvialäkare våren 2019. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Institutionens forskning
NVS bedriver framgångsrik experimentell, klinisk, epidemiologisk och
vårdvetenskaplig forskning med ett
särskilt fokus på åldrandet, äldres
hälsa och åldersrelaterade sjukdomar.

Neurobiologi

Huvudsakligen ligger tonvikten på
demenssjukdomar och andra neurodegenerativa sjukdomar och skador.
Studierna handlar bland annat om de
bakomliggande orsakerna till sjukdomarna, diagnostik och behandlingsmetoder samt förebyggande insatser
och livsstilsfaktorer som kan påverka
vår hjärnhälsa. Samarbetet med flera
nationella och internationella kliniker
och register förankrar forskningen i
samhället.

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt
och interprofessionellt forskningsområde. Exempel på projekt vid NVS
handlar om e-hälsa, rehabilitering,
multisjuklighet, rörelseförmåga,
grundläggande vårdbehov, patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården.
Fokus ligger också på framtidens vård
av äldre, och att leva och åldras med
en kognitiv funktionsnedsättning.

Samhälle

Den epidemiologiska forskningen
inkluderar hur miljö- och samhällsförändringar påverkar utveckling
av hälsan på individ-, grupp- eller
samhällsnivå, och strategier som
tillämpas av olika samhällsaktörer för
att främja hälsa.
Forskarna vid NVS studerar bland
annat läkemedelsanvändning hos
äldre personer, hur väl vi åldras och
varför, samt hur olika välfärdssystem
påverkar åldrande och hälsa.

Läs mer på webben >
ki.se/nvs/forskning-vid-nvs
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Bild världskarta: Public Domain, (redigerad -färgbyte).
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=868126

Forskningen vid NVS utförs till stor del i internationella samarbeten och över
hela världen. Bilden visar vilka länder NVS samarbetar mest med i respektive
världsdel åren 2018-2019. Vi publicerar över 700 vetenskapliga artiklar i internationellt framstående tidskrifter per år.

Totalt flest sampublikationer med Stockholms universitet
Utanför Norden: Flest sampublikationer med King’s College London
Följande organisationer toppar listan över antal sampublikationer med
NVS under åren 2018-2019:
Inom Norden 		
Stockholms universitet		
Uppsala universitet			
Göteborgs universitet		
Lunds universitet			
National Institute of Health & Welfare (fi)
Univerity of Helsinki		
Högskolan Dalarna			
Umeå universitet			
Linköpings universitet		
University of Oslo		
University of Bergen		

Inom övriga världen
227
208
142
127
126
115
115
113
86
83
71

King’s College London 		
115
University College London 		
104
University of Oxford 		
72
Imperial College London 		
71
Harvard University 			
69
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm, fr)			 68
Vrije University Amsterdam		
62
University of Washington		
60
University of Toronto 		
57
University of Brescia			
57
University of Cambridge		
55

Ert stöd kan bidra till att förbättra
människors hälsa!
När du stödjer NVS:s forskning eller utbildning är det ett sätt att bidra till
möjligheten att förbättra människors hälsa, med målet att flera ska få leva både
längre och friskare liv!

Så gör du

Det finns flera sätt att stötta både forskning och utbildning vid NVS,
bland annat genom att donera ekonomiska medel via webben med ditt betalkort, via bankgiro, som minnesgåva eller genom att testamentera. Du väljer
själv hur du vill rikta din donation, till ett specifikt projekt, ämnesområde, en
forskare eller en utbildning. Du kan också medverka som forskningsperson i
pågående studier vid institutionen.
Läs mer på webben > ki.se/nvs/stod-verksamheten-vid-nvs
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Alzheimerforskning.
Forskning med studiedeltagare
i Hjärnlabbet.

Forskning med studiedeltagare i fyslabbet.
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