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Den 30 november var jag på Silviahemmet för att dela ut två stipendier till 
Silviasjuksköterskor som även utbildat sig till specialistsjuksköterskor med inriktning 
demensvård. 
 
Den årliga ”Silvia Master Academy Day” hölls som vanligt denna dag. Vid seminariet 
deltog läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som studerar och 
arbetar inom demensvården. Även utländska deltagare medverkade. Rektor för 
Stiftelsen Silviahemmet, Wilhelmina Hoffman, ledde seminariet. För mig var det mycket 
intressant att delta och lyssna på föredragen. 
 
Vid eftermiddagskaffet fick jag 20 min till mitt förfogande och höll då en kort 
information om Inner Wheel. Efter informationen hade jag glädjen att få dela ut två 
stipendier nämligen till Madeleine Åkerman och Jenny Stavern. Båda harutbildat sig till 
specialistsjuksköterskor med inriktning demensvård och de har under utbildningstiden 
visat  stort engagemang för omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Båda har 
fördjupat sina kunskaper och skrivit uppsatser i ämnet. 
 
Madeleine Åkermans uppsats visar att sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer 
med demenssjukdom inom sluten hälso- och sjukvård bottnar i tre teman: Upplevelse av 
att vårda, Upplevelsen av frustration och emotionell stress samt Upplevelsen av att sätta 
patientsäkerheten före patientens behov. Madeleines slutsats är att Sluten hälso- och 
sjukvård med dess organisation och rutiner främjar inte vården för personer med 
demenssjukdom. 
 
Jennys uppsats handlar om sjuksköterskors erfarenhet av möten med kvinnor 65 år och 
äldre med demenssjukdom, som utsatts för våld i nära relationer i ordinärt boende. 
Uppsatsen visar att de vanligaste våldsutövarna är makar/manliga partner och att en 
ansträngd och utlämnad anhörigvårdarsituation kan leda till våldsutövning. Hon visar 
också på att anhöriga är i behov av tidig information och stöd från olika professioner 
inom hälso- och sjukvården och från den kommunala vården och omsorgen. 
 
Båda stipendiaterna är glada, positiva och entusiastiska inför sitt arbete. Väl värda 
stipendiet. 
 
Jenny arbetar i Strängnäs kommun med bl a utbildning och handledning av personal. 
Madeleine arbetar i ett konsultteam inom demensvården i Stockholm. 
 
 
Enköping 1 februari 2019  
 
Gunilla Thorstensson 
Projektansvarig för Inner Wheels Silviastipendium    


