
Stiftelsen Silviahemmet®  
Utbildning och demensvård för hög livskvalitet



Stiftelsen Silviahemmet® grundades år 1996 på initiativ av H.M. 
Drottning Silvia. Drottningen insåg tidigt att kunskap är verktyget för 
att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med demenssjukdom. 
Silviahemmets mål är att genom olika utbildningssatsningar bidra till 
högsta möjliga livskvalitet för drabbade av demenssjukdom och deras 
närstående. 

Silviahemmets dagverksamhet 
Hjärtat i Silviahemmets verksamhet har sedan start varit dagverksam-
heten på Drottningholm på Ekerö i Stockholm. Här möts dagligen yng-
re och äldre med demenssjukdom av Silviasystrar som med omsorg och 
kunskap ser till att ta vara på det friska hos varje gäst. Blivande Silvia-
systrar och Silviasjuksköterskor erbjuds praktik på dagverksamheten för 
att lära mer om Silviahemmets vårdfilosofi och arbetssätt. Silviahemmet 
tar även emot flera nationella och internationella gäster samt studiebe-
sök varje år. 

Utbildningar i god demensvård 
Silviahemmet utbildar olika yrkeskategorier i vård och omsorg som 
möter personer med demenssjukdom till exempel på sjukhus, i vårdbo-
enden eller i hemtjänsten. Utbildningar för anhöriga genomförs regel-
bundet. Kunskap om olika demenssymtom och bemötandets betydelse 
ger en ökad förståelse och bättre möjlighet att hantera svåra situationer. 
 Genom samarbetet med Sophiahemmet Högskola, www.shh.se, exa-
mineras årligen nya Silviasystrar och Silviasjuksköterskor med en spets-
kompetens inom demensvård. Idag har cirka 900 genomfört studierna 
och antalet ökar för varje år. Det finns även en unik fortbildningskurs 
för biståndshandläggare och de första med titeln Biståndshandläggare 
med diplom från Silviahemmet fick ta emot sitt diplom och en pin av 
drottningen i juni 2018.   
 Sedan 2012 pågår samarbete med Karolinska Institutet, www.ki.se, 
gällande magisterutbildning i demensvård för läkare. Ett samarbete 
som också lett till magisterutbildning för fysioterapeuter och arbetste-
rapeuter. Utbildningarna är webbaserade och sker på halvfart under två 
år. Varje år diplomerar och dekorerar Silviahemmet nya Silvialäkare, 
Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter vid en högtidlig ceremoni. 



H.M. Drottning Silvia, initiativtagare och  
ordförande Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmets certifieringsprogram  
Silviahemcertifiering av hela vård- och omsorgsenheter, där all personal får 
en grundutbildning i god demensomsorg, efterfrågas allt mer och nya 
enheter certifieras löpande. Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus har 
de första Silviahemcertifierade medicinska akutavdelningarna och Tyresö 
kommun i Stockholm är den första kommunen som valt att Silviahem- 
certifiera alla sina enheter inom äldreomsorgen. 

Silviahemmet internationellt 
Sedan 2006 arbetar Silviahemmet även internationellt med olika ut-
bildningsprogram. Train the Trainer-programmet har gett spridning av 
Silviahemmets vårdfilosofi i flera länder. Nya Trainers examineras årligen 
på Silviahemmet som därefter kan lära ut inom den egna organisationen.  
 Silviahemmets certifieringsprogram erbjuds även internationellt. 
Första certifieringen utanför Sverige genomfördes år 2015 av Malteser 
Tagestreff i Bottrop, Tyskland. 
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Genom samarbetet med Sophiahemmet Högskola ges en webbaserad 
Silviasjuksköterskeutbildning på engelska som ger titeln Silvia Nurse.  
 De webbaserade magisterutbildningarna till Silvia Doctor, Silvia 
Physiotherapist och Silvia Occupational terapist via Karolinska Institutet 
är på engelska och titlarna har spridit sig till bland annat Tyskland, 
Luxemburg, Japan och Kina.

Silviahemmets vision om ett tryggt boende 
SilviaBo® är ett bostadskoncept framtaget av Silviahemmet i samarbete 
med BoKlok och Ikea. Tanken är att visa en modell som kan möjliggöra 
för fler personer med demenssjukdom att bo kvar hemma lite längre 
tillsammans med sin respektive, om önskan finns. 
 SilviaBo är inget vårdboende utan en vanlig men välplanerad lägen-
het med anpassad inredning och en utemiljö för trygghet samt själv-
ständighet. Allt är skapat utifrån visionen att inte behöva flytta till ett 
vårdboende i förtid. Mer information se www.silviahemmet.se.

Stiftelsen Silviahemmet har inget vinstsyfte, alla intäkter används för att  
driva och utveckla verksamheten. Stiftelsen har inga bidrag från stat, lands-
ting eller kommun. Arbetet finansieras genom intäkter från den egna utbild-
ningsverksamheten och via donationer.

STIFTELSEN SILVIAHEMMET
Postadress Box 142, 178 02 Drottningholm | telefon 08-759 00 71 | e-post info@silviahemmet.se

www.silviahemmet.se


