PRESSMEDDELANDE FRÅN STIFTELSEN SILVIAHEMMET

De första

Silviaarbetsterapeuterna och
Silviafysioterapeuterna samt årets
Silvialäkare diplomerades av
H.M. Drottningen

- Kunskap för bättre demensvård
Stiftelsen Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni ägde rum den 18 april 2018 i det
vackra Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet i Stockholm i närvaro av H.M. Drottningen.
− Fjärde kullen läkare kan nu titulera sig Silvialäkare. En av de diplomerade är Zhulin Zhoe från Peking
som är Kinas första Silvialäkare. Likaså diplomerades och dekorerades de allra första
Silviaarbetsterapeuterna och Silviafysioterapeuterna, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman
som även var moderator vid ceremonin på Kungliga slottet.

Silviahemmets diplomering av Silvialäkare, Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter 2018.
Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Magisterutbildning i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen
Silviahemmet och ges som en webbaserad uppdragsutbildning till läkare, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter som i sitt arbete möter patienter med demenssjukdom, läs mer på ki.se.
– Det är oerhört glädjande att första kullen arbets- och fysioterapeuter nu tagit magisterexamen inom
demensvård och blivit diplomerade som Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter. Att stärka
utbildningsinsatserna kring demenssjukdomarna ligger i linje med de nyligen uppdaterade nationella

riktlinjerna för demensvården och regeringens ambition, säger Maria Eriksdotter, prefekt vid
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.
Läs även om diplomeringen på kungahuset.se.

Silviaarbetsterapeut Maria Landin från Göteborg var en av de som fick ta emot diplom och Silviahemmets
exklusiva brosch av drottningen. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.

Silvialäkare 2018
Ana Cornejo (Örebro), Johan Samuelsson (Oxelösund), Håkan Ström (Iggesund) och Zhulin Zhou (Peking, Kina).

Silviaarbetsterapeuter 2018
Maria Landin (Göteborg), Lena Nilsson (Enskededalen) och Elin Wulff (Örkelljunga)

Silviafysioterapeuter 2018
Lana Berglund (Djursholm), Madelene Bruce Danielsson (Bromma), Marie-Louise Carlström (Enskede), Anneli
Christie (Rönninge), Emma Gard (Uppsala), Emma Karlsson (Hönö) och Linda Larsson (Örkelljunga).

PRESSBILDER: kontakta Silviahemmet info@silviahemmet.se eller telefon 08-759 00 71.

OM STIFTELSEN SILVIAHEMMET
H.M. Drottning Silvia tog initiativet till att bilda Stiftelsen Silviahemmet® år 1996 och är sedan dess stiftelsens mycket aktiva
och engagerade ordförande. Silviahemmet har i över 20 år verkat för att sprida kunskap om demenssjukdom med målet,
högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Utbildningsverksamheten är omfattande och riktar sig till anhöriga, medarbetare i vård och omsorg liksom till andra
yrkesgrupper som berörs. Silviahemcertifieringarna ökar och innebär att hela enheter såsom sjukhusavdelningar, vård och
omsorgsboende eller hemtjänstenheter utbildar alla sina medarbetaren i demensvård. Samarbete med Sophiahemmet
Högskola och Karolinska Institutet har lett till uppdragsutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor, läkare,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Varje år examineras och diplomeras nya Silviasystrar, Silviasjuksköterskor, Silvialäkare
och i år även Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter. Silviahemmet bedriver också en dagverksamhet på
Drottningholm för yngre och äldre personer med demenssjukdom. www.silviahemmet.se

