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Först i Värmland med stjärnmärkt
dagverksamhet

Karlstads kommun är först i Värmland med att få dagverksamheten
stjärnmärkt.
– Vi är så stolta över vår certifiering. Våra två stjärninstruktörer har
tillsammans med alla medarbetare visat stort engagemang och gjort ett
väldigt bra jobb under året, säger enhetschef Maria Hasslid.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt
Demenscentrum. Utbildningen består av fyra steg och vänder sig främst till



demensboenden, äldreboenden, hemtjänstenheter och dagverksamheter.

När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga
utbildningssteg blir arbetsplatsen stjärnmärkt.

Först i Värmland
Karlstads kommun är först i Värmland med att få dagverksamheten
stjärnmärkt.

– Vårt mål är att skapa meningsfulla dagar för våra gäster där innehållet ska
ta tillvara varje enskild gästs önskemål, resurser och förmågor. Syftet med
stjärnmärkningen är att få ett verktyg för att arbeta personcentrerat och att
kvalitetssäkra verksamheten, samtidigt som vi också utvecklar vår kompetens,
säger enhetschef Maria Hasslid.

Pernilla Blomquist och Susanne Lagerstål är stjärninstruktörer och har
ansvarat för att utbilda sina kollegor.

– Det här känns jättepositivt! Vi har hållit på i ett drygt år med detta. Alla
medarbetare har varit väldigt duktiga och det här blir en sorts
kvalitetssäkring av vår verksamhet, säger Pernilla Blomquist.

– Verksamheten var jättebra innan också, men det här kan leda till att vi alla
jobbar mer likvärdigt då det genomsyrar hela verksamheten. Och vi jobbar
vidare med nya mål för omcertifiering om ett år, säger Susanne Lagerstål.

Sedan tidigare finns en stjärnmärkt verksamhet i Värmland. Det är
vårdboendet Granberga i Väse som drivs av Norlandia.

Vår dagverksamhet
Karlstads kommun erbjuder sju dagverksamheter för seniorer som vill delta i
anpassade aktiviteter i mindre grupper. Syftet är att ge stimulans och social
gemenskap.

Mer information
Mer information om dagverksamheten finns på karlstad.se

Mer information om Stjärnmärkt finns på stjarnmarkt.se

https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/senior/dagverksamhet/
https://www.stjarnmarkt.se/


Mer information om Svenskt Demenscentrum finns på demenscentrum.se

För mer information kontakta:
Maria Hasslid, enhetschef, 070-22 98 166
David Falk, kommunikatör, 070-001 01 34

Bifogade bilder:
På bild 1 ses medarbetare inom dagverksamheten.
På bild 2 ses stjärninstruktörerna Pernilla Blomquist (till vänster) och
Susanne Lagerstål (till höger).

https://demenscentrum.se/

