
 
Rapport till Svenska Inner Wheel Rådet angående  
Stipendier till blivande Silviasystrar och Silviasjuksköterskor 
 
År 2011 beslöt Svenska Inner Wheel Rådet att instifta ett stipendium som varje år delas ut 
till en sjuksköterska och en undersköterska, vilka utbildar sig till Silviasjuksköterska 
respektive Silviasyster vid någon av Silviautbildningarna som genomförs vid 
Sophiahemmet Högskola i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet i Stockholm. 

Stipendierna utdelas till studerande som presterat goda studieresultat under 
utbildningstiden och ska utgöras av ekonomiskt bidrag till resor och kurslitteratur. 
Stipendiets storlek fastställs årligen av Svenska Inner Wheel Rådet, som ansvarar för att 
medel finns tillgängliga vid tidpunkten för utdelning. Den 1 juli 2020 fanns det 51 274 kr 
på kontot. Inget Silviasysterstipendium har delats ut sedan dess. 
 
Svenska Inner Wheel Rådets syfte med stipendierna är att öka möjligheterna för personer 
med demenssymptom att få en kompetent och kvalitativt god omvårdnad. Stiftelsen 
Silviahemmet har åtagit sig att sprida information om stipendierna till berörda studenter 
via sin Hemsida, samt att utse lämpliga mottagare.  Stipendiaterna förväntas informera 
om utbildningen på ett möte med en Inner Wheel-klubb i närheten av sin bostadsort. 

 
För närvarande finns beslutet att Inner Wheel årligen ska dela ut två stipendier: 

• Ett stipendium à 10 000 kr, vilket vanligtvis utdelas i augusti månad till en student 
som läst ett år, 30 hp av 60 hp, av utbildningen till Silviasyster. Inget stipendium 
kunde delas ut i augusti 2020, eftersom utbildningen är framskjuten på grund av 
Coronapandemin. 

• Ett stipendium à 10 000 kr brukar delas ut på ”Silvia Master Academy Day” i 
november till en Silviasjuksköterska som erhållit en magisterexamen som 
specialistsjuksköterska, 60 hp, med inriktning demensvård och 
omvårdnadsvetenskap. Restriktioner avseende pandemin gör det omöjligt att dela 
ut något stipendium i år.  

 
I dagsläget finns inget påskrivet samarbetsavtal mellan SIWR och Stiftelsen Silviahemmet. 
Vår kontakt är Wilhelmina Hoffman, VD för Stiftelsen Silviahemmet, och efter hennes 
långa sjukskrivningsperiod fungerar återigen kontakten väl. Min företrädare som 
stipendieansvarig Gunilla Thorstensson och jag tycker båda att stipendiet går till något 
som känns angeläget för Inner Wheelorganisationen; äldres situation är ju ett av Inner 
Wheels prioriterade områden över hela världen. I Sverige är IW-medlemmarnas 
medelålder 75 år och många tycker att en högskoleutbildning i demensvård är ett 
angeläget ändamål. 

Stipendiaterna kommer från hela Sverige. De är mycket stolta och glada för utmärkelsen 
och de berättar om Inner Wheel i olika sammanhang. Kanske skulle vi få ännu större 
genomslag och ”goodwill” om stipendierna delades ut på ett månadsmöte i en IW-klubb 
nära varje stipendiats hemort? Eller kanske på Inner Wheels distriktsmöten? Då kunde en 
artikel i lokalpressen där, vara bra reklam för Inner Wheel. Även om utdelningen, som nu 
äger rum på Silviahemmet, är mycket högtidlig, så är det svårt att få genomslag i media.  
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