
 

 

 

Stjärnmärkning enligt Svenskt Demenscentrum 
 

Svenskt Demenscentrum har nyligen tagit fram en utbildningsmodell de kallar för Stjärnmärkt. 

Stjärnmärkningen är ett sätt att kvalitetssäkra demensomsorg och kan enligt Svenskt Demenscentrum 

liknas lite vid rankningen av hotell/restauranger. Utbildningsmodellen innefattar fyra utbildningssteg, 

vilka motsvarar fyra stjärnor. Dessa är: webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus, 

utbildningspaketet Nollvisionen – för en demensvård utan tvång och begränsningar samt Checklista 

demens. Nedan beskrivs de olika stegen i utbildningsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En så kallad Stjärninstruktör håller i de fyra utbildningsstegen på arbetsplatsen 

och ansvarar för att rapportera in till Svenskt Demenscentrum när arbetsplatsen 

uppfyllt kraven för att få bli Stjärnmärkt. Svenskt Demenscentrum 

tillhandahåller utbildning för att bli stjärninstruktör. För att en arbetsplats ska 

kunna bli Stjärnmärkt krävs att minst 80 % av medarbetarna på arbetsplatsen 

ska ha genomgått de fyra utbildningsstegen. Utöver detta ställs krav på att man 

på arbetsplatsen kontinuerligt arbetar enligt Checklista demens samt 

Nollvisionen. På Särskilt boende krävs även att arbetsplatsen arbetar med 

Svenska Demensregistret, SveDem. Stjärnmärkningen gäller sedan under ett år. 

Enhetschefen på arbetsplatsen måste därefter kunna visa på att kraven för 

stjärnmärkningen uppnås för att stjärnmärkningen ska kunna förnyas. 

 



Ett pilotprojekt genomfördes i Stockholms stad under 2016-2017 och under 2017 blev sex 

arbetsplatser stjärnmärkta enligt Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell. Min förhoppning är att 

fler verksamheter runt om i Sverige också väljer att genomgå utbildningsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaget skrivet av Karin Nordell 
Kontaktombud till sektionen för Äldres Hälsa, 

Sjukgymnast på Idun Hemvård i Uppsala, Förenade Care 

2018-05-31  



Textreferenser: 

 

1. Svenskt Demenscentrum [Internet]. [Citerad 2018-05-31]. Hämtad från:  

http://www.stjarnmarkt.se/ 

2. Svenskt Demenscentrum [Internet]. [Citerad 2018-05-31]. Hämtad från: 

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/forsta-steget-i-stjarnmarkt-demensomsorg-klart/fakta--

stjarnmarkt-demensomsorg/  

3. Svenskt Demenscentrum [Internet]. [Citerad 2018-05-31]. Hämtad från:  

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/bli-instruktor-for-stjarnmo/  

4. Svenskt Demenscentrum [Internet]. [Citerad 2018-05-31]. Hämtad från:  

http://www.demenscentrum.se/Nyheter/stjarnmarkt/  

 

Bildreferenser: 

1. Stjärnmärkt. Logga Stjärnmärkt [Bild]. Publicerings år okänt [citerad 2018 maj 31]. Hämtad från: 

http://www.stjarnmarkt.se/  

2. Stjärnmärkt. Översikt över de fyra stegen i Stjärnmärkt [Bild]. Publicerings år okänt [citerad 2018 

maj 31]. Hämtad från: http://www.stjarnmarkt.se/  

3. Stjärnmärkt. Diplom Stjärnmärkt [Bild]. Publicerings år okänt [citerad 2018 maj 31]. Hämtad från: 

http://www.stjarnmarkt.se/  

 

 

http://www.stjarnmarkt.se/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/forsta-steget-i-stjarnmarkt-demensomsorg-klart/fakta--stjarnmarkt-demensomsorg/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/forsta-steget-i-stjarnmarkt-demensomsorg-klart/fakta--stjarnmarkt-demensomsorg/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/bli-instruktor-for-stjarnmo/
http://www.demenscentrum.se/Nyheter/stjarnmarkt/
http://www.stjarnmarkt.se/
http://www.stjarnmarkt.se/
http://www.stjarnmarkt.se/

