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JOHDANTO 

Queen Silvia Nursing Awardin (QSNA) perustivat vuonna 2012 Swedish Care 
International sekä Forum for Elderly Care juhlistamaan hänen majesteettinsa 
kuningatar Silvian pitkäaikaista sitoumusta sekä tukea laadukkaan vanhusten 
ja muistisairaiden hoidon hyväksi. Ruotsin kuningatar on puhunut 
avoimesti kokemuksestaan äitinsä omaishoitajana olosta tämän eläessä 
dementiadiagnoosin kanssa.

Palkinnon tavoitteena on vahvistaa sairaanhoitajien ääniä ja vaikutusvaltaa 
yhteiskunnassa, korostaa osaavien sairaanhoitajien tarvetta vanhusten ja 
muistisairaiden hoidossa sekä antaa kuuluvuutta sairaanhoitajan ammatin 
tulevaisuutta tukeville sidosryhmille.

QSNA on perinteisesti ollut avoin sairaanhoitajille ja sairaanhoitajaopiskelijoille, 
jotka ovat voineet esittää parhaat ideansa vanhusten ja muistisairaiden hoitoon 
liittyen, mahdollisesti voittaen näillä 6000 euron stipendin sekä 
vuoden verran oppimahdollisuuksia ja kansainvälisiä kontakteja.

Queen Silvia Nursing Award toimii hänen majesteettinsa kuningatar Silvian 
suojeluksessa. Ensimmäinen suomalainen voittaja palkittiin stipendillä vuonna 2014. 
Nykypäivään mennessä Queen Silvia Nursing Award -palkinnon on voittanut 
kahdeksan suomalaista sairaanhoitajalahjakkuutta.

Meillä on ilo julkistaa 9. Queen Silvia Nursing Award -palkinnon tiedot 
kansainvälisenä sairaanhoitajapäivänä, 12. toukokuuta.



Lähihoitajat ovat käytännön hoitohenkilöstönä lähimpänä iäkkäitä ja 
muistisairaita potilaitaan

On tärkeää tuoda esiin ja korostaa vanhusten ja muistisairaiden hoidossa 
toimivien lähihoitajien sekä lähihoitajaopiskelijoiden ääniä, sillä heitä 
harvoin huomataan tai kehutaan tekemästään elämänlaatua 
parantavasta työstä, joka vastaa ikääntyvässä yhteiskunnassa suureen 
tarpeeseen.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hiljattain julkaisema 
ammattibarometri osoittaa, että suurin työvoimapula on lähihoitajien, 
sitten sairaanhoitajien työssä.

Arviolta kolmannes suomen hoitajista ja sairaanhoitajista jää eläkkeelle 
seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja uuden työvoiman houkuttelu 
edellyttää johtajuutta, hyviä työoloja, oikeudenmukaista palkkatasoa sekä 
tunnustusta heidän työpanoksestaan turvallisten ja terveiden yhteisöjen 
hyväksi.

UUTINEN: LÄHIHOITAJAT JA 
LÄHIHOITAJAOPISKELIJAT VOIVAT 
NYT 
OSALLISTUA QSNA-KISAAN
Vuosittain myönnettävä Queen Silvia Nursing Award -palkinto alkaa vastaanottaa 
hakemuksia Ruotsissa ja Suomessa toimivilta lähihoitajilta sekä 
lähihoitajaopiskelijoilta vuonna 2022.

Queen Silvia Nursing Award (QSNA) on perinteisesti hyväksynyt hakemuksia vain 
sairaanhoitajilta ja sairaanhoitajaopiskelijoilta, jotka ovat voineet tuoda kisassa 
esiin ideat ja innovaationsa vanhusten ja muistisairaiden hoidon kehittämiseksi.

Uutinen lähihoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden lisäyksestä QSNA:han on 
erittäin tärkeä ja ajankohtainen monesta syystä.
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