
Inner Wheels Silviasysterstipendium 

 

Stiftelsen Silviahemmet grundades år 1996 på initiativ av Drottning Silvia. Silviahemmets mål 

är att genom olika utbildningssatsningar bidra till högsta möjliga livskvalitet för drabbade av 

demenssjukdom och deras närstående.  

Silviahemmet ligger nära Drottningholms slott på Ekerö i Stockholm. Den vita tegelvillan, 

från sent 1960-tal, är kvadratisk och samtliga rum omger en innergård som fick tak när 

Silviahemmet bildades. Det stora ljusinsläppet och de öppna ytorna gör att rummet fungerar 

som husets centrum. Det råder en lugn och ombonad atmosfär på Silviahemmet, vilket ger 

en hemtrevlig känsla, samtidigt som det är en funktionell utbildnings- och vårdlokal. 

Här möts dagligen yngre och äldre med demenssjukdom av Silviasystrar som med omsorg 

och kunskap ser till att ta vara på det friska hos varje gäst. Blivande Silviasystrar och 

Silviasjuksköterskor från olika delar av Sverige gör här sin praktik på dagverksamheten, för 

att lära mer om Silviahemmets vårdfilosofi och arbetssätt. Genom samarbetet med 

Sophiahemmet Högskola examineras årligen nya Silviasystrar och Silviasjuksköterskor med 

en spetskompetens inom demensvård. Idag har över 800 genomfört studierna och antalet 

ökar för varje år. 

Silviahemmet utbildar numera också andra olika yrkeskategorier, som inom vård och omsorg 

möter personer med demenssjukdom, till exempel läkare och arbetsterapeuter. Även 

utbildningar för anhöriga genomförs regelbundet.   

Hösten 2009 presenterade Birgitta Gedda, Kungshamn-Lysekil-Munkedal IWC, sin tanke att 

Inner Wheel skulle instifta ett stipendium till sjuksköterskor och undersköterskor, vilka 

vidareutbildar sig för att bättre kunna tillgodose demenssjuka personers specifika behov. 

Birgitta Gedda berättar: ”Min resa avseende Silviasysterstipendiet började när jag som ny 
Inner Wheelmedlem år 2009 gick igen de projekt som IW gav sitt stöd till. Med kunskap om 
det stora vårdbehov som äldre med olika funktionsnedsättningar hade och har, samt 
kunskapsbristen inom vården, beslöt jag mig, med stöd av min Inner Wheelklubb, för att 
presentera en projektplan på ett distriktsmöte i Göteborg. Tidigare hade Drottning Silvia 
tillsammans med professor Beck Friis initierat Silviasysterutbildningen. Denna såg jag som en 
utgångspunkt som skulle tilltala IW. Det blev starten för den första fasen innan slutligen 
SIWR fastställde projektet Silviasysterstipendiet år 2012. Jag vill tacka min klubb Kungshamn-
Lysekil-Munkedal IWC och även SIWR som stöttat mig ända tills huvudansvaret för 
Silviasysterstipendiet blev nationellt. Jag kan nu glädja mig åt att så många fler människor 
med åldrandets problematik får professionell vård och att undersköterskor och 
sjuksköterskor, som visat stor duglighet i utbildningen, får ett bevis på att de är 
uppskattade”. 



För närvarande utdelas två stipendier på vardera 10 000 kr per år. Stipendiesummans storlek 

kan variera. Grunden för stipendiefonden utgörs av nettot från försäljningen av SIWR’s 

Rosenkort utformade av Gertrud Anderberg, Sigtuna-Arlanda IWC. Stipendierna utgör bidrag 

till resor och kurslitteratur och är skattefria. Stipendiaterna förbinder sig att informera om 

utbildningen på ett möte med en Inner Wheel-klubb i närheten av sin bostad. 

 

Den 30 november 2019 bjöd Silviahemmet in till Silvia Master Academy Day, den årliga 

träffen för magisterutbildade Silviasjuksköterskor och Silvialäkare, blivande 

Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter, samt representanter från Karolinska 

Institutet och Sophiahemmet Högskola, för att utbyta erfarenheter inom demensområdet. 

Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman var moderator. Jag delade ut Inner Wheels 

Silviasysterstipendium på 10 000 kr till Silviasjuksköterskan Leila Haapaniemi, som var mycket 

tacksam och kände sig hedrad för utmärkelsen.  

Leila, som arbetade som distriktsköterska på Söder i Stockholm, såg tidigt behoven av samordning 

mellan vårdcentral och hemtjänst för att säkerställa vården och omsorgen om personer med 

demenssjukdom. Hennes hjärta för hemtjänstens arbete och utveckling för bättre kommunikation 

ledde till arbete för Centrum för allmänmedicin inom detta område. Leila har alltid varit nyfiken och 

velat utveckla sig. Mötet med människor är givande, tycker Leila, som trivs med att arbeta i team 

tillsammans med olika yrkeskategorier. 

Leilas intresse av ytterligare kunskap gjorde att hon blev en i den första kullen av examinerade 

Silviasjuksköterskor och fortsatte därefter sina studier och tog magistergraden på Sophiahemmet 

Högskola. Hennes uppsats från magisterutbildningen Utvärdering av ett utbildningsmaterial för att 

förbättra  kommunikation mellan vårdbiträden/undersköterskor och distriktssköterskor om patienter 

med kognitiv svikt/demenssjukdom blev också en artikel som publicerades år 2018 på engelska i 

Home Health Care Management & Practice. Leila har fått fint stöd från arbetsgivaren att kombinera 

jobb och studier, men tillägger att det förstås har sitt pris att under några år ha mindre fritid då man 

måste plugga. 

Leilas kunskaper och engagemanget i att föra kunskapen vidare ledde till Nacka kommun och arbete 

med anhörigutbildningar och utbildningar för både hemtjänst och medarbetare i äldreboenden. Leila 

använder sin tvåspråkighet genom arbete på både svensk- och finsktalande enheter för personer 

med demenssjukdom. Silviasjuksköterskan Leila Haapaniemi är en värdig mottagare av Inner Wheels 

Silviasysterstipendium, då hennes insatser i att sprida kunskap och samtidigt förmedla vikten av att 

kunskap finns i alla delar av demensvård-och omsorg, är mycket betydelsefull. Vi önskar henne ett 

varmt lycka till. 
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