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Tredje gången gillt. Pandemin satte käppar i hjulet vid
två tillfällen men nu hoppas vi äntligen kunna arrangera
inspirationsdagen Sikta mot Stjärnorna – vägen till
en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom.
Inspirationsdagen tar avstamp i Stjärnmärkt, Svenskt
Demenscentrums utbildningsmodell som på kort tid
blivit populär. I dag finn fler än 100 Stjärnmärkta
enheter i landet. Det handlar om äldreboenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter – från Lycksele i norr till Vellinge i söder.
Kärnan i Stjärnmärkt är den personcentrerade omvårdnaden. Den kan utvecklas med ökad kunskap hos medarbetarna och arbetsverktyg som Checklista demens
och kvalitetsregistret SveDem som, tillsammans med
Svenskt Demenscentrum, arrangerar inspirationsdagen.
Under dagen delar Malmö, Sollentuna och Söderhamn
med sig av sina erfarenheter av Stjärnmärkt. Hur har
omvårdnaden på deras enheter påverkats? Vad tycker
vårdtagarna och deras anhöriga? Ledarskapet och
miljöns utformning ur ett personcentrerat perspektiv är
andra teman som tas upp under dagen.
Välkommen!

Inspirationsdag

Sikta mot stjärnorna!
Vägen till en
personcentrerad omvårdnad
vid demenssjukdom

Svenskt Demenscentrum & SveDem

Fredag den 1 april 2022, kl 9.00–16.15
Citykonferensen Ingenjörshuset
Stockholm

Inspirationsdag

Sikta mot stjärnorna

12.30 Lunch
lärande exempel

14.15

lärande exempel

Fredag den 1 april 2022, Stockholm
PROGRAM
Moderatorer: Maria Eriksdotter, professor, överläkare
och registerhållare för SveDem & Wilhelmina Hoffman,
geriatriker och chef, Svenskt Demenscentrum.
08.15 Registrering, kaffe och smörgås
09.00 Välkomna
Erik Slottner, äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholms stad.
09.15

Vikten av kompetensutveckling
Frida Nobel, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen.

09.45 Personcentrerad demensvård
utifrån en läkares perspektiv
Sibylle Mayer, överläkare, Minnesmottagning/Geriatrik,
Gävle & Hudiksvall.
10.15 Gott personcentrerat ledarskap
Monica Berglund, Banga Akademi AB, Göteborg.

Vi är på gång!
Helena Lindqvist, demenssjuksköterska
& Monica Karlsson, Silviasyster, Söderhamns kommun.

13.45

Vad är skillnaden som gör skillnad?
Pia Wirentoft-Lindberg, projektledare, Malmö stad

14.45 Kaffepaus
15.15

Kan miljön vara personcentrerad?
Helle Wijk, sjuksköterska och professor,
Göteborgs Universitet/Chalmers Arkitektur.

15.45 Paneldiskussion
16.05 Avrundning (ca 10 min)

Mer information
Arrangörer: Svenskt Demenscentrum och SveDem
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm

10.45 Paus

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

11.00 Stjärnmärkt – en utbildningsmodell
Wilhelmina Hoffman & Laila Becker, utvecklingsansvarig,
Stjärnmärkt, Svenskt Demenscentrum.

Sista anmälningsdag: 12 mars

11.30 Vad bidrar SveDem med i Stjärnmärkt?
Karin Westling, landskoordinator, och Madeleine Åkerman,
koordinator, kvalitetsregistret SveDem.
12.00

Stjärnmärkta tankar och reflektioner
Mona Molin, Silviasyster och Stjärninstruktör
& Cecilia Scherling, specialistundersköterska inom demens
och Stjärninstruktör, Sollentuna kommun.
lärande exempel

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega
till och med den 21 mars. Faktura för avgiften skickas inom
två veckor efter att anmälan har gjorts.
Länk till anmälan: www.svedem.se
För frågor om konferensen, tfn: 08–585 897 83
e-post: svedem.karolinska@regionstockholm.se

