
  
 

 
 
RAPPORT FRÅN UTDELNING AV STIPENDIUM TILL SILVIASYSTRAR 
2018 08 16 
 
 
Den 16 augusti från kl 9.00 till lunch träffades 30 blivande Silviasystrar på 
Silviahemmet, Drottningholm, för höstupptakt och information om Silviahemmet och 
dess verksamhet. 
 
Andrea Fernstrand, assistent på Silviahemmet, höll en trevlig information. Vi fick också 
en visning av 2 lägenheter på Silvia Bo. Lägenheterna  (6 stycken) var i stort sett klara 
för inflyttning. Mycket trevliga och väl genomtänkt inredning såväl i kök och badrum 
som övriga rum. 
 
Vid kl 11.00 hade jag fått 30 min till mitt förfogande och berättade då inledningsvis om 
vår organisation. Beskrev kort om våra hjälpprojekt och hur vi samlar in pengar till 
dessa. Därefter berättade jag om bakgrunden till Silviastipendiet – om Gertrud 
Anderbergs akvarell och korrespondenskorten. Berättade också att vi nu har samlat in 
så mycket pengar att  vi fått möjlighet att dela ut 4 stipendeier om 10.000 Skr vardera – 
2 till blivande Silviasystrar och 2 till Silviasjuksköterskor. Vår tanke är att dessa pengar 
ska kunna vara till hjälp till studiemedel, resor och som en uppmuntran. 
 
Så fick jag då förmånen att dela ut ett stipendium till Anna Öberg och ett till Emeli 
Inguchi. 
 
Motiveringen till att Emeli Inguchi föreslagits få vårt stipendium: 
Emeli har under studietiden visat god förmåga till teoretiska studier vilket lett till 
utveckling och goda kunskaper om den palliativa vårdens filosofi inom demensområdet. 
Hon har också visat goda insikter och en förmåga att diskutera betydelsen av god 
kommunikation mellan personer med demenssjukdon, anhöriga och personal. Emeli har 
också visat god social kompetens med kamrater och lärare. 
 
Emeli arbetar på Mälarbackens demensboende i Blackeberg. Där arbetar hon även med 
Taktil stimulering. Hon har tidigare arbetat 2 år på ett äldreboende i New Jersey. 
 
 
Motiveringen till att Anna Öberg föreslagits få vårt stipendium: 
Anna har under studietiden visat god förmåga till teoretiska studier vilket lett till 
utveckling och mycket goda kunskaper i den palliativa vårdens filosofi inom 
demensområdet. Anna visar goda insikter och en förmåga att diskutera betydelsen av 
kommunikation och relation mellan personer med demenssjukdom,deras anhöriga och 



personal. Anna har också visat hög social kompetens i kontakten med kamrater och 
lärare. 
 
Anna arbetar inom den privata organisationen OMSORGSFAMILJEN i Hagsätra (södra 
Stockholm). Hennes arbeta innebär hembesök och arbete inom dagverksamhet. Annas 
arbetsgivare har uppmuntrat henne att gå utbildningen och bekostar delar av den. 
 
Både Anna och Emeli blev oerhört glada för stipendiet och imponerade av IW:s 
organisation.  De har läst på vår hemsida. 
 
 
Förmiddagen avslutades med en lunchsmörgås och trevliga samtal bl a om deras 
arbeten. 
 
En trevlig och givande förmiddag på det fina och smakfullt inredda Silviahemmet. 
 
 
 
Enköping 7 november 2018 
 
 
Gunilla Thorstensson 
 
Past nationalrepresentant, projektansvarig för Silviastipendiet 
 
 
 
 
 
 
  


