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PRESSMEDDELANDE Stockholm 6 oktober 2016 

Exklusiv intervju med drottning Silvia i tidningen Äldreomsorg 
 

I en öppenhjärtig intervju för tidningen Äldreomsorg berättar drottning Silvia om sorgen 

att se sin mamma förändras av demenssjukdomen. Hon berättar också om hur det födde 

en idé till en helt ny utbildning för att öka kunskapen och höja statusen hos personalen 

allra närmast de äldre.  

– På den tiden fanns nästan ingen utbildning om demens, säger drottning Silvia i tidningen 

Äldreomsorg.  

 

I år firar Silviahemmet 20 år och utbildningen har vuxit från undersköterskor till sjuksköterskor 

och läkare. I dag är denna breddutbildning för praktisk demensvård en växande svensk 

exportprodukt och utländska studiegrupper från hela världen kommer för att se och lära av 

verksamheten.  

 

– När de skulle kallas Silviasystrar blev jag först generad. Men jag tänkte om att om jag kan 

bidra till att höja statusen så är det förstås okej. Ett slags kvalitetssäkring, säger drottningen till 

frilansjournalisten Lasse Granestrand i tidningen Äldreomsorg. 

 

Hela intervjun finns i nummer 4, 2016 av tidningen Äldreomsorg. 

Text: Lasse Granstrand 

Foto: Johannes Frandsén 
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Fakta om Gothia Fortbildning 

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut 

tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.  

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter. 
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