
Sikta mot stjärnorna!
Vägen till en 
personcentrerad omvårdnad 
vid demenssjukdom  

Inspirationsdag

Den 24 april ägnar vi en hel dag åt Stjärnmärkt, Svenskt 
Demenscentrums utbildningsmodell som snabbt spri-
der sig över landet. I slutet av 2022 fanns fler än 200 
Stjärnmärkta enheter. Det handlar om äldreboenden, 
dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshand- 
läggarenheter – från Jokkmokk i norr till Vellinge i söder. 

Inspirationsdagen Sikta mot Stjärnorna – vägen till en 
personcentrerad omvårdnad vänder sig till Stjärninstruk-
törer, chefer och medarbetare, både på Stjärnmärkta 
enheter och på de som ligger i startgroparna för att 
genomföra utbildningsmodellen. Men även du som helt 
enkelt är nyfiken på Stjärnmärkt är hjärtligt välkommen.

Under dagen delar Stjärninstruktörer från Arbrå, 
Helsingborg och Nacka med sig av sina erfarenheter. 
På vilka sätt har Stjärnmärkt påverkat vården och om-
sorgen? Hur håller man kunskapen och engagemanget 
vid liv? Dessutom blir det föreläsningar om bland annat 
betydelsen av kön, hudfärg och språk i äldreomsorgen.

Inspirationsdagen arrangeras av Svenskt Demens- 
centrum och kvalitetsregistret SveDem.

Välkommen! Måndag den 24 april 2023, kl 9.15–16.00
Citykonferensen Ingenjörshuset

Stockholm

Svenskt Demenscentrum & SveDem
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 Inspirationsdag

 Sikta mot stjärnorna 2023
 Måndag den 24 april, Stockholm

 PROGRAM
 Moderatorer: Ann-Christin Kärrman, Silviasjuksköterska 
 och utvecklingsansvarig vid Svenskt Demenscentrum. 
 Madeleine Åkerman, Silviasjuksköterska och koordinator 
 vid kvalitetsregistret SveDem 

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.15 Välkommen 
 Torun Boucher, kultur- och äldreborgarråd, Stockholms stad.

09.35 Några nedslag i aktuell demensforskning
 Maria Eriksdotter, professor, överläkare 
 och registerhållare vid kvalitetsregistret SveDem 

10.20 Min pärm och Kommunikation ABC
 Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef, 
 Svenskt Demenscentrum

10.50 Fika

11.10 Stjärnmärkt – en utbildningsmodell 
 Laila Becker, utvecklingsansvarig för Stjärnmärkt, 
 Svenskt Demenscentrum

11.20 Förbättringsarbete via Stjärnmärkt och SveDem 
 Madeleine Åkerman, Silviasjuksköterska och koordinator 
 vid SveDem 

11.40 Att leda och organisera olikheter: betydelser av 
 kön, hudfärg och språk i äldreomsorgens vardag 
 Palle Storm, socionom, fil. dr. i socialt arbete 

12.30 Lunch
 

 

Mer information
Arrangörer: Svenskt Demenscentrum och SveDem

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 
Stockholm

Avgift: 995 kr, exkl moms. Lunch och fika ingår i avgiften.

Sista anmälningsdag: 3 april

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega 
till och med den 17 april. Faktura för avgiften skickas inom 
två veckor efter att anmälan har gjorts.

Länk till anmälan: www.svedem.se

För frågor om konferensen, tfn: 08–123 897 83 
e-post: svedem.karolinska@regionstockholm.se  
 

13.45 dagverksamhet i helsingborg Må bra på dina villkor 
 Karolina Levin, enhetschef, Åsa Westesson, arbetsterapeut 
 & Kerstin Skornicka, strategisk demenssjuksköterska.

14.10 seniorcenter sjötäppan i nacka 
 Så håller vi kunskapen och utvecklingen vid liv
 Izabell Söderström, verksamhetschef 
 och Stefan Fernlund, undersköterska

14.35 Fika

15.05 särskilt boende i arbrå 
 Stjärnmärkta erfarenheter från Ängslunda
 Åsa Andersson, enhetschef, Cecilia Klang, enhetschef 
 och Petra Norin, sjuksköterska

15.30 Paneldiskussion
15.45 Avrundning
16.00 Inspirationsdagen avslutas  

Lärande exempel från Stjärnmärkta enheter 


