
 
 

AVTAL 

Sjuksköterskan, undersköterskan eller studenten som blir tilldelad Queen Silvia Nursing Award får en 
prissumma på 60 000 kr och en praktikplats. Praktiken är utformad i samarbete med 
partnerorganisationerna inom ditt land och Queen Silvia Nursing Award International.  

Villkor:  

 

• Praktiken kan inte utföras med organisationer som inte är projektpartners.  

• Mottagaren som blivit tilldelad utmärkelsen måste vara beredd att kunna ägna den tid som 
krävs för att slutföra praktiken.  

• Om studenten, sjuksköterskan eller undersköterskan som blivit tilldelad utmärkelsen inte är 
beredd att göra detta, anses det som att priset inte accepterats.  

• Om studenten, sjuksköterskan eller undersköterskan som blivit tilldelad utmärkelsen inte 
genomför sin praktik efter att ha accepterat utmärkelsen, har projektet Queen Silvia Nursing 
Award rätt att fördröja utbetalningen av priset tills det att studenten eller sjuksköterskan 
slutfört praktiken enligt gällande avtal.  

• Priset betalas ut till vinnaren av utmärkelsen efter huvudceremonin i Stockholm, 
senast innan september månad 2023.  

• Projektet Queen Silvia Nursing Award kommer täcka kostnader som relaterar till studierna 
eller praktikaktiviteterna. Till exempel rese- och bostadskostnader. Projektet Queen Silvia 
Nursing Award ansvarar inte för att täcka personliga kostnader som kan uppkomma som en 
följd av priset, till exempel barnvaktskostnader eller resekostnader för medföljande 
personer.  

 

Följande är vanliga aktiviteter under praktiken: 

- Klinisk utbildning hos relevanta partners  
- Deltagande i aktuella konferenser och evenemang  
- Representera Queen Silvia Nursing Award och presentera vid högskolor runt 

om i landet  

 

 



 
 
Vinnarens skyldigheter:  

• Under 2023 kommer den tilldelade studenten, sjuksköterskan eller undersköterskan att 
börja kartlägga och matcha praktikmöjligheter med en huvudpartner till Queen Silvia 
Nursing Award i gällande land.  

• Praktiken omfattar en period på minst fem (5) dagar under 2023. Perioden kan vid 
behov, i samråd med handledare, Queen Silvia Nursing Award och partner, kortas eller 
förlängas.  

• Syftet med detta är att ge vinnaren nya perspektiv inom vård, geriatriska sjukdomar, 
demens, COVID-19, medicinska innovationer, osv.  

• Mottagaren som vinner utmärkelsen ska måste vara beredda att öppna ett offentligt IG-
konto som låter dig dela din resa som prisvinnare för det kommande året. Vinnaren 
måste vara redo att dela enligt följande: 

- Någon gång mellan 23 – 31 december 2022: minst 1 offentligt inlägg om att du 
är vinnaren 

- Januari till 23 december 2023: veckovisa inlägg + stories/händelser om ditt 
arbete eller dina studier*  

- *Undantag inför dina inlärnings- och nätverksmöjligheter: 2 inlägg/vecka + IG-
händelse minst två veckor före som undviker de kommande mötena 

- *Undantag inför den stora ceremonin: 3 inlägg/vecka / + IG-stories/händelser 
minst två veckor före det undviker den kommande stora ceremonin 

- *1 september till 1 november 2023: minst 2 videomeddelanden som ett inlägg + 
IG-stories/händelser för att uppmuntra sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 
undersköterskor och undersköterskestudenter att ansöka till QSNA 2023 

- Tagga och namnge partnerorganisationerna 
 

• Mottagaren av utmärkelsen uppmuntras dela med sig av riktiga, autentiska upplevelser 
om sina studier till att bli sjuksköterska eller undersköterska, eller sitt arbete som 
sjuksköterska eller undersköterska.  

• Studenten eller sjuksköterskan som vinner måste vara tillgänglig att träffa 
partnergruppen antingen virtuellt eller fysiskt. Vinnaren ska dessutom posta om deras 
upplevelse med dessa partners och ge dem marknadsföringsmöjligheter.   

• Queen Silvia Nursing Award kommer i sin tur att dela det som läggs upp på sina sociala 
medier.  

• Vinnande student, sjuksköterska eller undersköterska kommer tilldelas utmärkelsen av 
Hennes Majestät Drottning Silvia vid en ceremoni i Stockholm. Under ceremonin 
kommer mottagaren av stipendiatet ha möjlighet att hålla tal om sin idé.  

• Särskild information för arbetande sjuksköterskor och undersköterskor: Det är mycket 
viktigt att du kan avsätta tid för att kunna delta i möten med Queen Silvia Nursing 
Awards partnergrupp i ditt land. Du bör samordna detta med din arbetsgivare så snart 
som möjligt för att säkerställa möten och andra möjligheter inom ramen för stipendiet 
kan fram i tid. Detta för att du ska kunna ta vara på denna inlärningsmöjlighet.  



 
 
 

Jag, vinnare av utmärkelsen Queen Silvia Nursing Award, har läst och förstått 
informationen som den presenterats i detta avtal.  

När jag undertecknar detta avtal ger jag intyg på att jag förstår informationen och ansvaret jag har 
åtagit mig som vinnare. Detta innebär att jag under mitt år som vinnare och ambassadör slutför min 
praktik och andra åtaganden som beskrivs i detta dokument.  
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Swedish Care International AB 
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