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Queen Silvia Nursing Award (QSNA) grundades av Swedish Care
International och Forum for Elderly Care 2012 för att fira
Hennes Majestäts långvariga engagemang och påverkansarbete
för äldre personer av hög kvalitet och demensvård. Hennes
Majestät har öppet delat hennes resa som vårdare till sin mor
som levde med en demensdiagnos.

Målet med Queen Silvia Nursing Award är att lyfta fram
sjuksköterskors röster och inflytande i samhället, betona
behovet av skickliga sjuksköterskor inom äldre- och
demensvården och samtidigt ge intressenter som stödjer
sjuksköterskeyrkets framtid en röst.

QSNA har traditionellt tagit emot ansökningar från
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som bidrar med
idéer och innovationer för att lyfta vård av äldre samt
demensvård. Priset är ett stipendium på 60 000 SEK samt ett
år av inlärningsmöjligheter och internationellt
kontaktbildande.

QSNA är beskyddat av HM Drottning Silvia. 

Vi ser fram emot att släppa information om den 10:onde
utgåvan av Queen Silvia Nursing Award den 12 maj med hänsyn
till ”Internationella sjuksköterskedagen 2022.”

INTRODUKTION 



NYHET 2022: UNDERSKÖTERSKOR OCH
UNDERSKÖTERSKESTUDENTER KAN NU
ANSÖKA TILL QSNA

Undersköterskor som praktisk vårdpersonal är de som är närmast sina äldre patienter
och personer som lever med demens

Lyfta och höja undersköterskors och undersköterskestuderandes röster inom
äldreomsorg och demensvård som sällan uppmärksammas eller hyllas för de viktiga
livsförbättrande insatser de gör, som uppfyller ett stort behov i det åldrande samhälle
vi nu står inför

För att säkerställa kvalitén och patientsäkerheten träder regeringens förslag om en
skyddad titel för undersköterskor i kraft 1 juli 2023 (Sverige)

Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med ca 13 000 personer varje år
fram till 2029. Av de 13 000 personer återfinns nästan hälften av ökningen inom vård
och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen enligt SKR:s rekryteringsrapport
2020

Det årliga Queen Silvia Nursing Award börjar ta emot ansökningar från undersköterskor
och undersköterskestudenter verksamma i Sverige och Finland 2022, utöver
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Queen Silvia Nursing Award (QSNA) har traditionellt tagit emot ansökningar från
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som bidrar med idéer och innovationer för att
lyfta äldre och demensvård.

Nyheten och tillskottet av undersköterskor och undersköterskestudenter i QSNA är av stor
betydelse och högst aktuellt av flera orsaker. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg--reglering-av_H801SoU30
https://rapporter.skr.se/mot-valfardens-kompetensutmaning.html
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PARTNERS

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande

Vårdförbundet
 

"Queen Silvia Nursing Award, med
så många engagerade partners,

låter oss tillsammans fira och
främja sjuksköterskors fantastiska
idéer för förbättrad patientvård och

framtida professionell tillväxt "
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