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FÖRORD

Sophie Lu-Axelsson
CEO, Swedish Care International

Läka, bry sig om, lösa problem, leda och anpassa sig till omständigheter och utmaningar... det här är bara
några ord för att beskriva sjuksköterskor - dagens hjältar i vår tid.

Denna e-bok sammanställer finalistidéerna från Sveriges 9:e omgång av Queen Silvia Nursing Award – ett
årligt pris under beskydd av Hennes Majestät Drottning Silvia. Priset motiverar omvårdnadstalanger att
bidra till kvaliteten på vården för äldre patienter och personer som lever med demenssjukdom.

Queen Silvia Nursing Award är starkt inriktat på denna grupp i samhället. Den starka övertygelsen om att
sjukvård- och omvårdnadstalanger - med sin närhet till patienter och familjer - är i en unik position för att
rekommendera förbättringar och lösningar för äldre patienter och personer som lever med demens är
förankrat i Drottning Silvias personliga resa som vårdgivare. Genom denna utmärkelse uppmuntrar vi fler
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att tänka brett och dynamiskt gällande kvaliteten på vården för
dessa patienter.

Sjuksköterskor fortsätter att driva våra samhällen genom en hälso- och sjukvårdskris som vi inte har
bevittnat i modern tid där trycket är enormt. Över hela världen har sjuksköterskor visat en nivå av
uppoffring, färdigheter, tålamod och styrka som Queen Silvia Nursing Award kommer att fortsätta att
hedra i många år framöver.

Vi gratulerar Caroline Bjarnevi, 2021 års vinnare av den svenska upplagan av priset. Må din prestation
inspirera dig att fortsätta din bana som ledare och förebild inom sjukvård- och omsorgsområdet.



INTRODUKTION

Queen Silvia Nursing Award drivs med det tredelade målet 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.

Priset etablerades 2012 i ära av hennes majestät Drottning Silvias
mångåriga värnande för sjuksköterskor, kvalitetsvård åt äldre och
kvalitetsvård åt personer som lever med demenssjukdom. Mellan 2013
och 2019 var Queen Silvia Nursing Award öppet för ansökan för
sjuksköterskestudenter som då fick chansen att vinna en prissumma på
60 000 kr samt ett år av inlärningsmöjligheter och internationellt
nätverkande.

Under 2020 fick Queen Silvia Nursing Award en ny innebörd när den
globala hälsan och säkerheten hotades av COVID-19-pandemin.
På grund av sjuksköterskors väsentliga roll i ansatsen att ta oss igenom
dessa svåra tider, gjorde QSNA det möjligt för arbetande sjuksköterskor
att också göra en ansökan.

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.



Tanken med minnesalbumet är att det ska vara enkelt men värdefullt. Det är ett
album som du ska kunna hålla i handen och personifiera genom att implementera
små ljudfiler, musik eller egeninlästa texter tillsammans med bilder. Bilderna
tillsammans med ljudet ska stimulera gamla minnen och väcka känslor, minnen
och glädje för människor som är isolerade eller lever med en demensdiagnos.

Idén kom till mig en kväll när jag nattade mina två yngsta barn och jag
reflekterade över min egen reflektion över att läsa samma saga varje gång. Vi
lyssnade på Astrid Lindgrens bok och det slog mig att Astrids inlevelse,
engagemang och närvaro att förmedla berättelsen är jätteviktigt och tänkte att
detta kan vara något att applicera inom äldreomsorg och demensvård.

Jag tror mycket på idén och att den skulle göra skillnad på marknaden eftersom
det är en produkt som skulle bidra till trygghet, stärka identitet och minska
känslan av ensamhet. Speciellt i de fall där närstående och vårdtagare inte har
möjlighet att träffa varandra så ofta.
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Vi behöver undvika inaktivitet och stillasittande för oss
alla. Min idé berör ett område med stor
utvecklingspotential, den bidrar till ökad fysisk aktivitet
och social stimulans för äldre med kognitiv sjukdom
och andra äldre personer som idag bor på äldreboende
eller har behov av hemtjänst.

Idén är en app som samordnar promenadpass mellan
sjuksköterskestudenter och äldre via hemtjänst/
äldreomsorg. Den möjliggör en unik kontakt och bidrar
med stor sannolikhet till ökad livskvalité och hälsa för
äldre personer med kognitiva sjukdomar, deras
anhöriga och också för sjuksköterskestudenten.

Familjeskärmen är en skärm med bilder på

familjemedlemmar och/eller närstående. Varje

familjemedlem har spelat in olika meddelanden som

spelas upp när den äldre eller personalen klickar på

bilden. Meddelanden är inte i realtid utan de spelas

in i förväg och på så sätt kan man skapa en bank med

olika meddelanden. Man kan även lägga till en text.

Familjemedlemmar/närstående kan revidera

meddelandena samt byta bild när de själv eller den

äldre vill. Detta görs enkelt via en app med säker

inloggning. Meddelandena behöver kategoriseras så

rätt meddelande spelas upp vid rätt situation som

till exempel på personens födelsedag, morgon, natt,

högtider såsom jul, påsk eller midsommar. Det kan

också vara en påminnelse om att ta sina läkemedel

eller tröstande ord vid oro.

ISABELLA LONDOS
FINALIST

AZIZA MUNKE
FINALIST

"APP FÖR SAMORDNING AV ÖKAD FYSISK AKTIVITET
OCH SOCIAL STIMULANS"

“SKÄRM MED BILDER PÅ FAMILJEMEDLEMMAR
OCH ANPASSADE HÄLSNINGAR”



90% av personer med demenssjukdom kommer någon

gång att drabbas av beteendemässiga- och psykiska

symtom (*BPSD). Det kan exempelvis gälla

aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller

sömnstörningar. Detta orsakar inte bara ett stort

lidande men också en utmaning för närstående och

vårdpersonal. Ofta är symtomet orsakat av ett behov

som personen själv inte kan förmedla.

Observationspaketet är ett verktyg för personal eller

anhöriga i att analysera situationen. Den innehåller en

aktivitets- och sömnprofil, smärtskattning och en lista

över basala behov där all personal som träffar personen

kan dokumentera sina observationer. Det ger sedan ett

diskussionsunderlag för det multiprofessionella teamet

för att komma fram till rätt åtgärder – för just denna

individen.

Äldres sexuella hälsa förbises ofta, även av vårdpersonal.
Många tycker det är för pinsamt eller privat att fråga om
eller har en felaktig bild av att äldre inte har sex.
Sexualundervisningen blev obligatorisk i skolan först
1955, det är en hel del som hänt sen dess. Genom
temadagar där vi diskuterar sexuell hälsa, HBTQI+,
njutning och samtycke hoppas jag att öka kunskapen om
dessa ämnen samt att idén skapar en inkluderande miljö.

Jag vill att våra äldre ska ha fri tillgång till kondomer och
slicklappar på äldreboenden och kunskapen om hur man
använder dessa på ett korrekt och säkert sätt. Jag vill
även att våra äldre ska ha rätt till njutning och kunskap
om olika sätt att ha sex samt sexuella hjälpmedel som
exempelvis inte kräver händer, stigman kring sex och den
förändrade kroppen.

THERESE KLEVELAND
FINALIST

"OBSERVATIONSPAKET: UNDERLÄTTA OBSERVATION
OCH ANALYS VID BPSD*"

“TEMADAGAR PÅ ÄLDREBOENDEN OM
ÄMNEN SOM BERÖR SEXUELL HÄLSA”

JENNY LINDSTRÖM
FINALIST



Vid intima situationer som att bistå en äldre person med

hjälp vid dusch utmanas integritet och självständighet.

Många av de personer med omsorgsbehov av hemtjänst

eller boendes på äldreboende tycker att duschmomentet är

utlämnande och jobbigt att få hjälp med.

Idén kom till oss i teamet för att vi har upplevt ett problem i

duschsituationen. När en av oss köpte korv så såg vi deras

ketchupflaskor och tyckte det var en smidig lösning på

problemet i duschen.

Vi satt sedan tillsammans i teamet och kom gemensamt på

konceptet Duscha lätt. Teamarbete är nyckeln till många

lösningar.

"DUSCHA LÄTT - EN LÖSNING FÖR ÖKAD
SJÄLVSTÄNDIGHET I DUSCHSITUATIONEN"

KERSTIN SKORNICKA PERSSON
FINALIST





STORT TACK TILL VÅRA PARTNERS SOM
MÖJLIGGÖR QUEEN SILVIA NURSING AWARD!



INFO@QUEENSILVIANURSINGAWARD.SE
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