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Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2017



Välkommen till Silviahemmets 
utbildningar 2017!
Silviahemmet fortsätter arbetet med att sprida kunskap 
om vård och omsorg samt bästa bemötande vid demens- 
sjukdom. Vårt mål är att genom olika utbildningssats-
ningar bidra till ett mer demensvänligt samhälle. De 
utbildningar vi förmedlar riktar sig till yrkesverksam-
ma inom vård och omsorg samt till anhöriga och när-
stående till personer drabbade av demenssjukdom. 
Men allt fler grupper i samhället börjar nu få upp  
ögonen för att kunskap - om en av våra största folk-
sjukdomar - är viktig och därför skräddarsyr vi också 
till exempel utbildningar för detaljhandel, offentliga 
institutioner, taxi m.m.

Kunskap ger förutsättningar och möjliggör ett liv med 
hög livskvalitet trots demenssjukdom.

I årets utbildningskatalog erbjuder Silviahemmet fär-
diga eller skräddarsydda utbildningar, föreläsningar 
och seminarier. Se bland annat Stora anhörigdagen den 
14 februari 2017 då vi välkomnar anhöriga och när- 
stående till en avgiftsfri föreläsning. Det finns även en 
heldagsutbildning för anhöriga i november, som ett 
alternativ. 

Stora inspirationsdagen den 22 mars 2017 riktar sig 
till alla som i sitt arbete möter demenssjukdom. Det 
blir ett heldagsseminarium för att ge inspiration och 
ny kunskap inom demensområdet. 

Läs även om de s.k. uppdragsutbildningarna som inne-
bär fördjupning på akademisk nivå. Du kan studera 
och bli Silviasyster, Silvasjuksköterska, Silvialäkare, 
Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut. Totalt 
finns vid årets början 578 diplomerade Silviasystrar 
och 206 diplomerade Silviasjuksköterskor yrkesverk-
samma runt om i Sverige samt tolv diplomerade 
Silvialäkare, varav en i Tyskland, en i Japan och en i 
Luxemburg. Varje år diplomeras en ny kull, och nästa 
år är det dags för de allra första Silviaarbetsterapeuter- 
na och Silviafysioterapeuterna.

Silviahemcertifiering är ytterligare ett framgångsrikt 
utbildningskoncept – ett certifieringsprogram i tre 
steg där all personal på en vårdenhet utbildas och till-
delas ett certifikat som förnyas var tredje år. I början 
av 2017 finns totalt 50 stycken Silviahemscertifierade 
enheter varav 48 i Sverige, en i Tyskland och en i 
Polen. 

Varmt välkommen och på återseende!

Wilhelmina Hoffman 
Rektor och verksamhetschef
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Stiftelsen Silviahemmet grundades år 1996 på initiativ 
av H.M. Drottning Silvia. Drottningens mor drabba-
des av demens och sjukdomstiden gav insikt om att 
kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och 
bemöta en person med demenssjukdom.

 

H.M. Drottning Silvia, ordförande i Stiftelsen 
Silviahemmet, på studiebesök hos utbildningscertifierade 
Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Bromma.

1996 startade den första Silviasysterutbildningen på 
Silviahemmet under ledning av professor Barbro Beck-
Friis. Det var undersköterskor som fick lära sig 
demensvård utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra 
hörnstenar - symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd, 
kommunikation och relation, med målet högsta möjli-
ga livskvalitet för den demenssjuke och anhöriga.

Idag har Silviasysterutbildningen utökats till 
Silviasjuksköterske-, Silvialäkar-, Silviaarbetsterapeut- 
och Silviafysioterapeut-utbildningar. De är numera 
webbaserade distansutbildningar som ges som upp-
dragsutbildningar av Sophiahemmet Högskola respek-
tive Karolinska Institutet i samarbete med 
Silviahemmet.

 

Silviahemmets broscher. Från vänster Silviasysterbrosch, 
Silvialäkarbrosch och Silviasjuksköterskebrosch.

Varje år bjuder Silviahemmet in till samling inför 
kursstart, diplomeringar och broschutdelningar. 
Årligen genomförs en avgiftsfri Silviasyster- och Silvia- 
sjuksköterskedag och alla magisterutbildade Silvia- 
sjuksköterskor, Silvialäkare och Silviafysio- och arbets-
terapeuter inbjuds till att delta i Silvia Master 
Academy Day.

Silviahemmet håller utbildningar och föreläsningar för 
anhöriga, närstående och alla som i sitt arbete möter 
personer med demenssjukdom. 

Sedan starten 1996 är själva hjärtat Silviahemmets 
dagverksamhet för yngre och äldre personer som drab-
bats av demenssjukdom. Dagverksamheten bedrivs på 
Drottningholm.

Varje år tar Silviahemmet även emot flera nationella 
och internationella studiebesök. Det är studenter, vård-
team, forskargrupper och politiker som besöker oss.

För några år sedan startade Silviahemmet sin certifie-
ringsmodell i tre steg som innebär att alla anställda vid 
en vårdenhet genomgår utbildning i demensvård. 
Silviahemcertifieringen av enhetens utbildningsnivå 
följs årligen upp och om kraven i certifikatet är upp-
fyllda förnyas certifikatet vart tredje år.

 

Wilhelmina Hoffman, moderator vid Silviahemmets 20-års-
jubileum den 17 maj 2016 i Aula Medica, Karolinska 
Institutet. 

Silviahemmet firade sitt 20-årsjubileum den 17 maj 
föregående år i Aula Medica - Karolinska Institutets 
imponerande hörsal. En mycket högtidlig och festlig 
ceremoni med cirka 500 gäster på plats som fick ta del 
av Silviahemmets resa under 20 år – förverkligandet av 
en vision om att sprida demensvård och utbildning för 
livskvalitet. 

Om Stiftelsen Silviahemmet –
Demensvård och utbildning för livskvalitet
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Det var även här som H.M. Drottning Silvia presente-
rade Silviahemmets nya vision – SilviaBo.  Det är ett 
boendekoncept som är speciellt framtaget och anpassat 
för att ge en person med demenssjukdom, med sin res-
pektive, en trygg och trivsam bostad till en rimlig 
kostnad. 

Under 2017 kommer Silviahemmet etablera en 
pilotanläggning med ett mindre antal lägenheter på 
Drottningholmsmalmen, i anslutning till dagverksam-
heten. Det blir det allra första SilviaBo.

Stiftelsens arbete finansieras genom inkomster från den 
egna utbildningsverksamheten och via donationer. 
Dagverksamhetens intäkter består av omsorgsersätt-
ning för beviljad tid på Silviahemmet. Stiftelsen har 
inget vinstsyfte utan alla intäkter används för att driva 
och utveckla verksamheten. Stiftelsen har inga bidrag 
eller andra medel från stat, landsting eller kommun.

Silviahemmets Stora inspirationsdag 
22/3 2017

En heldag

Målgrupp Inspirationsdagen är en spännande och 
lärorik dag, speciellt sammansatt för dig som arbetar 
med personer med demenssjukdom, men alla är förstås 
välkomna att delta! 

Program och föreläsare H.M. Drottningen, Silvia- 
hemmets ordförande, hälsar välkommen och deltar 
under hela dagen. Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets  
rektor, är dagens moderator. Du får ta del av nya intres- 
santa rön om hjärnavbildande metoder som presenteras 
av professor Eric Westman. Musikterapeuten Katarina 
Lindblad gestaltar hur musik kan användas på ett med-
vetet sätt. Vilken betydelse fysisk miljö har i ett 

omsorgsboende och hur kvaliteten av miljön i boendet 
kan bedömas presenteras av sjuksköterskan Sanna 
Nordin, som nyligen doktorerat i ämnet. En helt ny 
skrift om demens och sexualitet releasas just denna 
dag. Syftet med skriften samt innehåll förmedlas av 
sjuksköterska Per Andreas Persson och Silviasyster 
Lotta Roupe. Skriften kommer att finnas på plats. 

Under eftermiddagen kommer årets Silvialäkare att 
dekoreras vid en högtidlig ceremoni. Samtidigt pågår, 
för de som vill, ett parallellseminarium där det redo-
görs för Nollvisionsambassadörernas arbete år 2016 – 
för en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Det blir även utdelning av Silviahemmets Forsknings- 
och Utbildningsstipendium, och självklart blir det 
underhållning!

Välkommen till en heldag för inspiration och ny  
kunskap!

Tid och plats Onsdagen den 22 mars, kl 09.00  - 
16.30 på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 
Stockholm.

Avgift och anmälan Avgift 2.175 kronor per person 
inklusive kaffe morgon- och eftermiddag samt lunch. 
Moms tillkommer. 

Anmälan och program se www.silviahemmet.se. 

H.M. Drottningen tackar artisterna på scenen vid 
Silviahemmets 20-årsjubileum 2016, fr v Johan Lyander, 
Andreas Johnson, Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson. 
Andreas Johnson och Titti Sjöblom berättade båda om deras 
respektive erfarenheter av förälder som drabbades av demens.

Nytt för i år är att diplomering av Silvialäkare 2017 äger 
rum under eftermiddagen. Alternativt miniseminarium om 
Nollvisionens arbete erbjuds parallellt för de som önskar.
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Skräddarsytt utbildnings- 
paket – utifrån era behov

Silviahemmet erbjuder enstaka föreläsning eller utbild-
ningspaket anpassad till er verksamhet och era behov. 
Plats för utbildning väljer ni, hos er eller i 
Silviahemmets utbildningslokal på Drottningholm.
Alla föreläsningar innehåller kunskap och verktyg som 
är praktiskt användbara. 
Hel- och halv utbildningsdag går att boka liksom 
enstaka föreläsningar. 
Föreläsarna är alla kliniskt verksamma och erfarna 
utbildare. Dokumentation ingår. 
Kontakta Silviahemmet om era önskemål. 
Exempel på våra kurser: 
Demenssjukdomar 
Demens och palliativ vårdfilosofi 
Demenssymtom – från milda till svåra symtom 
Demens – kommunikation och bemötande 
Demens och nutrition
Demens och anhörigstöd 
Demens och aktivitet 
Demens – etik och existentiella frågor 
Demens och svåra symtom  
Demens – teamsamverkan 
Demens – för biståndshandläggare 

Kontakta oss för mer information och råd kring 
utbildningarna, e-post info@silviahemmet.se eller  
telefon 08-759 00 71.

Silviahemmets  
Stora anhörigdag 14/2 2017

En halvdag 

En halvdag – avgiftsfri föreläsning – välj mellan för-
middag eller eftermiddag

Målgrupp Föreläsningen riktar sig till anhöriga eller 
närstående till en person drabbad av demenssjukdom 
och som vill lära mer om sjukdomen. 

Innehåll Följande frågor kommer att besvaras under 
föreläsningen: vilka är de olika demenssjukdomarna 
och deras symtom? Hur utvecklas demenssjukdomar 
över tiden? Vilka behandlingsmöjligheter finns till-
gängliga? Hur kan man bemöta olika symtom som 
orsakas av demenssjukdom? Vilken hjälp finns för den 
som är sjuk och för mig som anhörig/närstående? 
Föreläsningen avslutas med kort frågestund.  

Föreläsare Wilhelmina Hoffman, överläkare och  
rektor Stiftelsen Silviahemmet, och Eva Jönsson,  
diplomerad Silviasyster.

Tid och plats Tisdagen den 14 februari 2017.  
För- och eftermiddagsföreläsning med samma innehåll.
Förmiddag kl 09.30 – 12.00, ingen paus.
Eftermiddag kl 13.00 – 15.30, ingen paus.
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm.

Övrigt Mat och dryck finns att köpa före eller efter 
föreläsning i ABF-husets restaurang Cirkeln i entrén.

Anmälan via hemsidan www.silviahemmet.se, telefon 
08-759 00 71 eller e-post info@silviahemmet.se. 
Begränsat antal platser. Vänligen meddela förhinder.

Silviahemmets utbildnings-
certifiering

Silviahemcertifieringen innebär att all personal på 
enheten – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare,  
chefer m.fl. – får utbildning i demensvård utifrån 
Silviahemmets vårdfilosofi. Läs mer om utbildnings-
processen på nästa sida eller kontakta Silviahemmet  
för mer information och en offert.

Denna symbol visar att enheten ingår i Silviahemmets  
certifieringsprogram. 

Ett numrerat certifikat utdelas till enheten då alla moment 
i processen är genomgångna och godkända. 

Målet med utbildningen är att införliva ett hel-
hetsperspektiv i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom. Vidare att stimulera till fortsatt och 
kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden 
reflektion.

Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på den pal-
liativa vårdfilosofin, har som mål att oavsett sjukdoms-
grad uppnå högsta möjliga livskvalitet för personen 
med demenssjukdom och anhöriga/närstående.

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: 
1. Personcentrerad vård och symtomkontroll 
2. Teamarbete
3. Anhörigstöd
4. Kommunikation och relation 

Certifieringsprocessen sker i tre utbildningssteg 
med efterföljande handledning av reflektionsledare. 

Steg 1 - samtliga medarbetare på enheten genomgår 
Silviahemmets grundutbildning. Sammanlagd utbild-
ningstid är 21 timmar. Alla medarbetare genomgår ett 
skriftligt test före och efter utbildningen. 
Utbildningen sker på arbetsplatsen.

Steg 2 - arbetsledarutbildning omfattar samtliga 
arbetsledare som har genomgått Steg 1. Utbildningen 
omfattar en heldag. Inriktning är Silviahemmets vård-
filosofi med betoning  på att leda teamarbete.

Utbildningen sker efter överenskommelse på Silvia- 
hemmet eller på arbetsplatsen. 

Steg 3 - reflektionsledarutbildning gäller för minst två 
undersköterskor per avdelning. Undersköterskorna som 
deltar utses av enheten. Utbildningen syftar till att för-
medla kunskap om hur man leder reflektions- och 
speglingsstunder på sin enhet. Totalt tre heldagar, 
varav den tredje utbildningsdagen sker en eller två 
månader efter att undersköterskorna prövat på att leda 
en reflektionsgrupp på sin enhet. Utbildningen sker på 
Silviahemmet eller på arbetsplatsen. 

Efter genomgången utbildning och uppfyllda krav för 
certifikat ges handledning till reflektionsledarna vid 
två olika tillfällen. 

Certifieringen har en giltighet på tre år och förnyas 
därefter. 

Förnyad certifiering kräver att 70% av samtliga 
anställda har genomgått Steg 1 i utbildningen och att 
alla arbetsledare är utbildade samt att minst två under-
sköterskor per avdelning är reflektionsledarutbildade 
och leder reflektionsstunder.

Silviahemmet följer upp certifieringsprocessen en gång 
per år. 

Vill ni Silviahemcertifiera er enhet? Kontakta 
Eva Jönsson, utbildningsansvarig, telefon 08-759 00 
71 eller e-post eva.jonsson@silviahemmet.se

Silviahemcertifiering nr 41: Skoga vård- och omsorgsboende i Solna. 

2016 – 2019
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Två heldagar

Målgrupp Två utbildningsdagar för dig som arbetar 
som arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast.

Innehåll Du får under dessa dagar ett medicinskt 
perspektiv på demenssjukdom samt lära mer om gott 
förhållandesätt och bemötande av personer med 
demenssjukdom. En arbetsterapeut och en fysiotera-
peut/sjukgymnast kommer att föreläsa om sitt arbete 
med demenssjuka. Målet är att du ska få fördjupade 
kunskaper om olika demenssjukdomar och demensför-
loppet. Lära mer om bemötande och förhållningssätt, 
samt få råd och tips i ditt arbete.

Föreläsare Wilhelmina Hoffman, rektor 
Silviahemmet, Eva Jönsson, diplomerad Silviasyster. 
Lotta Olofsson, legitimerad arbetsterapeut, Öystein 
Johannessen Quiding, fysioterapeut och hundförare. 
Charlotte Thunborg, fysioterapeut.

Tid och plats 19 - 20 oktober 2017, kl 09.00 - 
16.00. Utbildningen är två heldagar i Stiftelsen 
Silviahemmets lokaler på Drottningholm.

Avgift och anmälan Avgiften är 3.900 kronor 
exklusive moms per person. Kaffe, lunch och doku-
mentation ingår i priset. Sista anmälningsdag är en 
månad före planerad utbildning. Anmälan via hem- 
sidan www.silviahemmet.se.

Verktyg för god demensvård till arbetsterapeuter  
eller fysioterapeuter/sjukgymnaster 
19-20/10 2017

Demens – en basutbildning 
för alla yrkeskategorier 
2/3 2017
En heldag

Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som i ditt 
arbete möter personer med demenssjukdom och vill 
lära mer om demenssjukdomarna, orsaker, behandling 
och bemötande.  

Bakgrund Många möter i sitt arbete personer som är 
drabbade av demenssjukdom. För att kunna förstå hur 
demenssjukdomarna uttrycker sig är det väsentligt att 
ha kännedom om de olika sjukdomar som ligger bakom 
demenssyndromet. Det är viktigt att få kunskap om de 
olika symtom som den sjuke kan uppvisa och hur man 
kan tolka samt behandla dessa. För att kunna möta 
den sjuke på ett professionellt sätt behövs även kunskap 
om kommunikation och bemötande samt kunskap om 
de anhörigas situation.

Mål Utbildningens mål är att förmedla kunskap om 
demenssjukdom, bemötande och kommunikation samt 
de anhörigas situation. Vidare att kunskaperna ska 
kunna användas praktiskt i det dagliga arbetet.

Innehåll Vi inleder dagen med att beskriva demens-
begreppet och går igenom olika sjukdomar som leder 
till demens. Därefter beskrivs demenssymtom från 
mild demensfas till svår demensfas. Vi tar upp bemö-
tande och kommunikation samt hur anhörigas situation 
ofta ter sig och vilka behov av stöd de anhöriga har. 
Du kommer att få flertal praktiska råd och tips under 
dagen.   

Föreläsare Eva Jönsson, diplomerad Silviasyster  
och Lotta Roupe, diplomerad Silviasyster.

Tid och plats Torsdagen den 2 mars 2017, kl 09.00 
– 16.00, i Stiftelsen Silviahemmets utbildningslokal 
på Drottningholm.

Avgift och anmälan Avgiften är 1.900 kronor 
exklusive moms per person. Lunch, kaffe och dokumen- 
tation ingår i priset. Anmälan via www.silviahemmet.
se, alternativt info@silviahemmet.se eller 08-759 00 71.

Grundutbildning för  
anhöriga och närstående  
10/11 2017
En heldag 

Målgrupp Du är anhörig eller närstående till en   

person drabbad av demenssjukdom och/eller vill lära 
mer om demenssjukdom. 

Innehåll Nedanstående frågor kommer att besvaras 
under dagen: vilka är de olika demenssjukdomarna och 
deras symtom? Hur utvecklas demenssjukdomarna 
över tiden? Vilka behandlingsmöjligheter finns till-
gängliga? Hur kan man bemöta olika symtom som 
orsakas av demenssjukdom? Vilken hjälp finns för den 
som är sjuk och för dig som anhörig/närstående? Stort 
utrymme lämnas för frågor och diskussion.  

Föreläsare Eva Jönsson, diplomerad Silviasyster. 
Lotta Roupe, diplomerad Silviasyster.

Tid och plats Fredagen den 10 november 2017, kl 
09.30 – 15.30. En heldagsutbildning som äger rum i 
Stiftelsen Silviahemmets lokaler på Drottningholm.

Avgift och anmälan Avgiften är 500 kronor  
inklusive moms per person. Lunch och dokumentation 
ingår i priset. Anmälan via hemsida www.silviahem-
met.se, e-post info@silviahemmet.se eller telefon  
08-759 00 71.

Utbildning i demens- 
vård för dig som arbetar  
i hemtjänsten 
14/9 2017
En heldag

Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som arbe-
tar i hemtjänst och som i ditt arbete möter personer 
med demens eller sviktande minne och vill lära mer 
om demenssjukdom samt gott förhållningssätt.

Innehåll Under dagen kommer du att få lära dig om 
de vanligaste demenssjukdomarna och vilka symtom 
du kan möta hos en person som drabbats av demens. 

Du får även lära dig hur minnet fungerar och hur du 
genom olika strategier kan underlätta för den som är 
demenssjuk. Vi går igenom anhörigas situation och 
belyser olika viktiga områden som kost, aktivitet samt 
hjälpmedel. Vi tar även upp vanliga problemsituatio-
ner i hemtjänstarbetet för diskussion. Du kommer att 
få många praktiska råd och tips under dagen.

Föreläsare Eva Jönsson, diplomerad Silviasyster. 
Lotta Roupe, diplomerad Silviasyster.

Tid och plats Torsdagen den 14 september 2017,  
kl 09.00 – 16.00.

En heldagsutbildning som äger rum i Stiftelsen 
Silviahemmets lokaler på Drottningholm.

Avgift och anmälan Avgiften är 1.900 kronor 
exklusive moms per person. Kaffe, lunch och doku-
mentation ingår i priset. Anmälan via hemsidan  
www.silviahemmet.se.
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Silviasysterutbildning 
Kursstart 4/9 2017
Uppdragsutbildning Silviasyster – Specialisering i 
demensvård för undersköterskor, 30 högskolepoäng, halv-
fart. Utbildningen är en webbaserad distansutbildning 
på högskolenivå i regi av Sophiahemmet Högskola och 
i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. 

Målgrupp Denna utbildning vänder sig till dig som 
är undersköterska eller har motsvarande kompetens. 

Mål och innehåll Syftet med utbildningen är att ge 
dig personlig utveckling och en unik spetskompetens 
som vårdare och handledare inom demensvård. I rollen 
som handledare sprider du kunskap om de demenssju-
kas behov till närstående och kollegor. Utbildningen är 
utvecklad från den utbildning i demensvård som tidi-
gare bedrivits vid Silviahemmet på Drottningholm och 
utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfiloso-
fin vid vård av patienter med demenssjukdom. Efter 
genomgången utbildning får du ta emot 
Silviahemmets brosch av H.M. Drottning Silvia och 
bär titeln Silviasyster.

Sophiahemmet Högskola i samarbete med  
Stiftelsen Silviahemmet

Vidareutbildning för sjuksköterskor 
Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård, 
60 högskolepoäng, i Sophiahemmet Högskolas regi.

Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola 
samverkar i denna unika utbildning med fokus på att 
bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård. 

Målgrupp Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor. 
Anmäl dig till hela programmet eller enstaka kurs. Efter 
fyra godkända kurser utges titeln Silviasjuksköterska, som 
även går att läsa som separat program, Silviasjuksköterska 
– Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård,  
30 högskolepoäng.

Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och 
utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på sym-
tomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete 
och stöd till närstående. Utbildningen förmedlar en tydlig 
vårdfilosofi och, tillsammans med kunskaper inom 
omvårdnads- och medicinsk vetenskap, ger en mycket god 
grund att arbeta ifrån. Fokus ligger på god omvårdnad vid 
demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare 
för en god vård.  

Mål och innehåll med utbildningen är att Du ska 
inhämta fördjupade kunskaper inom demensvård och om 
komplexa vårdsituationer i syfte att skapa förutsättningar 
för högsta möjliga livskvalitet hos människor med 
demenssjukdom och deras närstående. Vidare ger utbild-
ningen fördjupad kompetens i ledarskap, kvalitetsarbete 
och kommunikation. I det självständiga arbetet (15 hög-
skolepoäng) kan du specialisera dig inom valt problem-
område. 

Anmälan mer information om anmälan och sista anmäl-
ningsdag finns på www.shh.se, uppdragsutbildning, eller 
kontakta utbildningsadministratör lotta.lindberg@shh.se.  
Sophiahemmet Högskola 08-406 20 00. 

För mer information kontakta programansvarig  
ulla.tunedal@shh.se  

Silviasjuksköterska med magisterutbildning 
Kursstart hösten 2017

Silviasysterutbildning, 30 högskolepoäng
Silviasjuksköterskeutbildning, 30 högskolepoäng

Silviasjuksköterskeutbildning med magisterexamen, 60 högskolepoäng

Uppdragsutbildning Silviasjuksköterska – Omvårdnads- 
vetenskap med inriktning demensvård, 30 högskole- 
poäng, halvfart. Utbildningen är webbaserad distans- 
utbildning på högskolenivå i regi av Sophiahemmet 
Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. 

Målgrupp Denna utbildning vänder sig till dig som 
är sjuksköterska.

Mål och innehåll En god och evidensbaserad 
omvårdnad är av stor betydelse för livskvaliteten hos 
personer med demenssjukdom och deras närstående. 
Utbildningsprogrammet ger fördjupade kunskaper om 
demenssjukdomar och demensvård. Fokus ligger på 
omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans 
roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. 
Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin, 
som bygger på symtomkontroll, kommunikation och 
relationer, teamarbete samt stöd till närstående. 

Efter genomgången utbildning, alla fyra kurser  
(30 högskolepoäng) får du ta emot Silviahemmets 
brosch av H.M. Drottning Silvia och bär titeln 
Silviasjuksköterska. 

Silviasjuksköterskeutbildning 
Kursstart 28/8 2017

Anmälan mer information om sista anmälningsdag se www.shh.se, uppdragsutbildning, eller kontakta utbildnings-
administratör lotta.lindberg@shh.se. Sophiahemmet Högskola 08-406 20 00.  
För mer information kontakta programansvarig (Silviasysterutbildning) ani.henttonen@shh.se eller program- 
ansvarig (Silviasjuksköterskeutbildning) ulla.tunedal@shh.se 
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Diplomering av nya Silvialäkare 2016.

Karolinska Institutet i samarbete med  
Stiftelsen Silviahemmet 

Silvialäkarutbildning, 60 högskolepoäng
Silviaarbetsterapeututbildning, 60 högskolepoäng
Silviafysioterapeututbildning, 60 högskolepoäng

Vidareutbilda dig till Silvialäkare 
Kursstart hösten 2017
Magisterutbildning i demensvård för läkare är en web- 
baserad distansutbildning om 60 högskolepoäng, halv-
fart, ges som uppdragsutbildning av Karolinska 
Institutet. Utbildningen är framtagen av Institutionen 
för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid 
Karolinska Institutet, i samarbete med Stiftelsen 
Silviahemmet.

Målgrupp Magisterutbildningen i demensvård har 
utvecklats för dig som är läkare och som önskar fördju-
pa dina kunskaper om demenssjukdomar och hand-
läggningen i processen. Utbildningen vänder sig också 
till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklings-
arbetet inom demensområdet på den egna arbetsplat-
sen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare 
för patienter med demensproblematik, primärvårds- 
läkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog.

Syfte och mål Målet med utbildningen är att du 
som läkare ska få fördjupad kunskap och förståelse 
inom demensområdet. Utbildningen ger dig inblick i 
hur man kan optimera och säkerställa handläggningen 
av patienter med olika typer av demensrelaterade frå-
geställningar. Syftet är att höja grundkompetensen så 
att du som läkare självständigt ska kunna handlägga 
demenssjukdomar i alla dess faser, men också medverka 
till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad 
demensvård. Utbildningen har en unik pedagogik som 
på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och prak-
tiska verktyg att arbeta med, vilket gör arbetet för hela 
vårdteamet lättare att utöva, mindre stressfyllt och ger 
större tillfredsställelse. Efter avslutad utbildning ska 
du ha utarbetat exempelvis behandlingsriktlinjer eller 
vårdplaner att ta med och använda i ditt dagliga  
arbete.

Vidareutbilda dig till Silviaarbetsterapeut/
Silviafysioterapeut 
Kursstart hösten 2017
Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysiotera-
peuter. Webbaserad distansutbildning 60 högskole- 
poäng, ges som uppdragsutbildning av Karolinska 
Institutet. Utbildningen är framtagen av 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle vid Karolinska Institutet, i samarbete med 
Stiftelsen Silviahemmet.

Målgrupp Magisterutbildningen i demensvård har 
utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut 
och som önskar fördjupa dina kunskaper om demens-
sjukdomar och handläggningen i processen. 
Utbildningen vänder sig också till dig som vill få 
stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom 
demensområdet på den egna arbetsplatsen.

Syfte och mål Demenssjukdomar är en bidragande 
orsak till funktionshinder och beroende och har fysis-
ka, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser  
för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Del- 
tagarna kommer genom utbildningen få ökad kompe-
tens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård 
enligt moderna strategier för demensvård.

Utbildningen är helt webbaserad. Den har en unik 
pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger 

en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta 
gör att utbildningen är flexibel och passar dig som 
vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensut-
vecklar dig på halvfart under två år. Under utbild-
ningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
att läsa vissa moment tillsammans, medan andra 
moment är professionsspecifika. Utbildningen leder 
fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive 
fysioterapi och titeln Silviaarbetsterapeut respektive 
Silviafysioterapeut.

För mer information och anmälan till utbildningarna 
till Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut eller 
Silviafysioterapeut, se www.ki.se eller kontakta 
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator uppdragsut-
bildning, e-post kristoffer.mortsjo@ki.se eller telefon 
08-524 860 32.



Foto sid 2 Lena Koller/Skarp, alla andra bilder Yanan Li, YananLi.com.  
Form Anita Martinez Beijer, mama.se

 

Plats för utbildning om ingenting annat står angi-
vet är utbildningen förlagd till Stiftelsen Silviahemmet 
som ligger på Gustav III:s väg 17, Drottningholm.

Hitta till Silviahemmet bra kommunikationer med 
buss från Brommaplan, se utförlig vägbeskrivning och 
karta på www.silviahemmet.se/kontakt. Kostnadsfri 
och stor parkering finns vid Drottningholms slott. 
Kort promenad från busshållplats respektive parkering.

Anmälan via hemsida www.silviahemmet.se där finns 
även mer information. Det går även att  kontakta oss 
via e-post info@silviahemmet.se eller telefon 08-759 
00 71. Anmälan är inte personlig, men ni behöver all-
tid meddela namn på den som kommer i ert ställe.
Specialkost m.m. I anmälan ber vi er meddela even-
tuell specialkost på grund av allergier eller om det 
finns speciella behov.

Avbokning Anmälan är bindande fyra veckor före 
kursstart. Därefter debiterar vi en avbokningsavgift på 
20% av avgiften. Om du avbokar senast en vecka före 
kursstart, uteblir eller avbryter kursen debiteras full 
kostnad.

Inställd kurs Vi förbehåller oss rätten att ställa in 
planerade kurser vid för få anmälningar.

Utbildning Silviasyster och 
Silviasjuksköterska kontakta Sophiahemmet 
Högskola, uppdragsutbildningar, www.shh.se.

Utbildning Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut 
och Silviafysioterapeut kontakta Karolinska 
Institutet, uppdragsutbildningar, www.ki.se

www.demenscentrum.se
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Praktisk information

Svenskt Demenscentrum, SDC arbetar som en sam-
bandscentral och en kunskapsbank inom demensområ-
det. SDC startades på uppdrag av Socialstyrelsen och 
regeringen. Drivs som en stiftelse och bakom SDC står 
Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum och Stiftelsen 
Silviahemmet. Läs mer på www.demenscentrum.se eller 
ring 08-690 58 00.

Swedish Care International, SCI förmedlar och 
skräddarsyr Silviahemmets utbildningar internationellt 
och arrangerar studiebesök på Silviahemmet för  
utländska besökare. Läs mer på www.sci.se

Dementia Forum internationell kunskapsbank och 
informationskanal inom demensområdet, läs mer  
www.dementiaforum.org
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Stiftelsen Silviahemmet® 
Postadress Box 142, 178 02 Drottningholm. Besöksadress Gustav III:s väg 17, Drottningholm. 

Tel 08-759 00 71. info@silviahemmet.se 
www.silviahemmet.se


