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Sjuksköterskor har alltid haft en viktig och
betydelsefull roll i samhället, men under 2020, när
hälso- och sjukvården utsattes för enorma
prövningar, kom sjuksköterskans roll att bli än
mer uppmärksammad. 

Samtidigt som vi alla försökte att klara den
växande Coronapandemin, så fick sjuksköterskor
och övrig sjukvårdspersonal visa prov på sitt
ovärderliga kunna, medkänsla, erfarenhet och
kreativitet - om och om igen. Trots att de ställdes
inför en aldrig tidigare skådad utmaning, var deras
insatser inget annat än imponerande. Många av
oss vill gärna göra mer för att hjälpa de som
arbetat i fronten inom hälso- och sjukvården.
Hjälpa dem, utan att utsätta dem eller oss själva
för risk. Men hur och på vilket sätt kan vi hjälpa
till och visa solidaritet? 

Sedan 2012 har målet med Queen Silvia Nursing
Award varit att belysa sjuksköterskor och deras
idéer och innovativa lösningar för en bättre vård.
Under 2020 har COVID-19 nästlat sig in i
samhället och i allas våra liv och hela världen har
fått en ökad förståelse för sjuksköterskans arbete
och profession. Sjuksköterskors vittnesmål och
insatser har aldrig varit viktigare och deras
framgångar mer betydelsefulla. 

Utmaningarna inom sjukvården kommer utan
tvekan att fortsätta och Queen Siliva Nursing
Award är beslutsamt att anpassa sig genom att
växa och utvecklas i jämn takt. 2020 var det
första året som alla våra samarbetspartners
gemensamt fokuserade på våra ansökningar för
att lyfta utmaningar och behov relaterat till
COVID-19 inom hälso- och sjukvården. Vi
öppnade även upp stipendiet och gjorde det
möjligt för redan utbildade och arbetande
sjuksköterskor att söka tillsammans med
sjuksköterskestudenter. Vi välkomnade även två
nya länder, USA genom University och
Washington School of Nursing och Litauen
genom Addere Care. 

Medan sjuksköterskor runt om i världen fortsätter
att utföra nödvändigt arbete, administrera
vaccinationer och möta nya utmaningar i form av
olika sjukdomar och COVID-19 relaterade
prövningar, hoppas vi kunna inspirera dig att lära
mer från dem, supporta dem och tacka dem för
deras heroiska insatser. 

Var gärna med oss i vårt arbete för att stödja och
stärka sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. 
 

FÖRORD

Sophie Lu-Axelsson
Director, Queen Silvia Nursing Award



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 2013 i ära av hennes majestät drottning Silvias
mångåriga värnande för sjuksköterskor, kvalitetsvård åt äldre och

kvalitetsvård åt människor som lider av demens. Mellan 2013 och 2019
var The Queen Silvia Nursing Award öppet för ansökan för

sjuksköterskestudenter som då fick chansen att vinna ett stipendium på
€6000 samt ett år av inlärningsmöjligheter och internationellt

kontaktbildande.
 

Under 2020 fick The 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. Temat för år 2020 var vård av COVID-19 inom
sjukvårdsmiljöer.

 
Vi ser fram emot att släppa information om den 9:onde utgåvan av 

 Queen Silvia Nursing Award den 12 maj med hänsyn till 
”International Day of Nurses 2021”. 

 



Personliga livsberättelser är kritiska för framgångsrik vård av
människor som lever med demens. Att hitta avslappnande
aktiviteter som är specialutformade för att röra vid personens
livshistorik framkallar betydande mening och välbefinnande i dennes
vård. Tyvärr innebär dessa COVID-19-tider att möjligheterna för
undersökning och utåtriktad verksamhet är begränsade.

Min idé går ut på att ge patienter möjligheten att återvända till
välbekanta platser från sitt förflutna genom interaktiva
videopromenader. Den inspelade promenaden inkluderar både ljud
och bild, och viktigast av allt kommer den filmas på en välkänd plats
från patientens liv – till exempel området där denne växte upp –
möjligen promenader i skogen med en hund, om detta var någonting
patienten gjorde som barn.

Ambitionen är att förse patienter som har diagnosen demens med
metoder att återuppliva minnen, reducera ångest och rädsla och
göra vardagen mer meningsfull under tuffa COVID-19-förhållanden.
Jag vill göra denna period mer intressant och betydelsefull för våra
patienter och ge dem en chans att återbesöka ett liv och en tidpunkt
som var något mer gladlynt och lättsam.
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Att genomgå behandling i en sjukhusmiljö kan vara
skrämmande, speciellt vid isolation då personal ofta bär full
personlig skyddsutrustning (PPE), vilket inkluderar mask och
handskar. Jag ser ett behov av att skapa förståelse hos
patienter för hygienrutiner, så att de inte behöver känna sig
”smutsiga” eller ”infekterade”. Detta kan vara avsevärt svårt
att förklara för vissa patienter som redan känner sig lite
ångestfyllda, isolerade och rädda.

Min idé går ut på att skapa en bok eller pamflett med enkla
bilder och förklaringar till varför vårdpersonalen behöver
använda PPE. Denna bok skulle då placeras vid patienternas
nattduksbord och lätt kunna desinfekteras. Fokuset skulle
ligga på förklaringen av hygienrutinerna som för närvarande
gäller genom ett simpelt och tillmötesgående format. Mina
förhoppningar är att detta skulle hjälpa minska patientens
rädsla och ångest gällande vårdpersonal som bär PPE,
samtidigt som det ökar trygghetskänslan och gör
sjukhusbesök något mer bekvämliga.

Missförstånd uppstår ofta inom stressiga sjukvårdsmiljöer med många
patienter att passa. Det är lätt att missa parametrar vissa patienter
anser speciellt betydande och viktiga. Alla parametrar är inte strikt
medicinska, vilket lätt kan glömmas men samtidigt vara kritiskt för
patientens välbefinnande.

Mitt mål är att göra arbetet enklare för sjukvårdspersonal genom
tydligare punkter i SBAR-modellen. Punkterna kan omarbetas utefter
vårdanstaltens behov, men i mitt förslag ligger demenssjuka patienter
som behöver COVID-19-vård i fokus. I en pågående pandemi är det
lätt att enbart fokusera på väsentliga parametrar och glömma att det
finns en person med sociala behov att ha med i sin rapportering. Jag
hoppas kunna lätta personalens rapporteringsskyldigheter samtidigt
som värdefull patientinformation kan genereras för att förbättra
vården.

ELIN JONSSON
FINALIST

AMANDA ARRFORS
FINALIST

 

 "BOK MED BILDER & ENKEL TEXT SOM FÖRKLARAR
HYGIENRUTINER OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR

PATIENTERNA"
 

“SBAR - FÖRENKLAD FÖR
VÅRDPERSONALEN”





Som en intensivvårdssjuksköterska har jag lagt märke till att
cirkulationsproblem (trycksår) kan ha en enormt negativ
påverkan på patientens välbefinnande och återhämtning. 
I nuläget finns det inte många varningssystem för att vända
patienten och således undvika trycksår. Detta har haft en
betydande skadlig effekt på patienter med
rörlighetssvårigheter och nedsövda patienter i intensivvården,
men även äldre, mer sårbara patienter som stannar på
sjukhuset längre och tillfrisknar långsamt. 

Min idé går ut på att motverka trycksår och vävnadsskador
genom ett digitalt varningssystem som indikerar när patienten
befinner sig i fara. Systemet består av strategiskt placerade
elektroder / sensorer som placeras på områden känsliga för
tryckskador. Sensorn reagerar på områdets känslighet och om
cirkulationen påverkats. Dessa sensorer möjliggör
datainsamling om väsentligheten av att vända patienten och
fysiologiska effekter på kroppen. Trycket på sensorerna och
påverkan på cirkulationen ger vårdpersonalen
rekommendationer om när det är dags att vända patienten.
Varningssystemet möjliggör således högt individualiserade
vändningsintervall.

Kort beskrivet är min idé en applikation eller sökmotor som
gör det möjligt för familjemedlemmar utanför sjukvårdsmiljön
att via vårdpersonalen som tar hand om en demenssjuk
anhörig anordna aktiviteter med denne beroende på
sjukdomsstadiet. Som arbetande sjuksköterska under
COVID19-pandemin har jag sett att denna utsatta grupps
behov av självständighet och kontakt verkligen behöver
tillgodoses för att minska ångest och ensamhet.

 Familjemedlemmar som befinner sig utanför kan också känna
sig frustrerade på grund av sin oförmåga att hjälpa och
informera om deras närståendes unika historik och behov.
Många vårdinrättningar som behandlar demens är för
närvarande hårt pressade på grund av tidsbrist och krav på
personal, samtidigt som ersättningspersonalen ökat i antal. 
Jag tror det är kritiskt att anordna lämpliga aktiviteter för
patienter med demens genom att ta hjälp av
familjemedlemmar, så att man har åtkomst till dem och
därmed lättare kan utföra aktiviteter med annan vårdpersonal
så att demenssjuka inte förlorar väsentlig stimulans under
dessa svåra tider.

NICKLAS NORDSTRÖM
FINALIST

"VÄNDNINGSINDIKATIONER VID 
INTENSIVKRÄVANDE VÅRD"

 

“ETT SYSTEM FÖR AKTIVITETER TILL
PERSONER MED DEMENSSJUKDOM”

CAROLINE HELDT
FINALIST



Som en intensivvårdssjuksköterska har jag lagt märke till att
cirkulationsproblem (trycksår) kan ha en enormt negativ
påverkan på patientens välbefinnande och återhämtning. 
I nuläget finns det inte många varningssystem för att vända
patienten och således undvika trycksår. Detta har haft en
betydande skadlig effekt på patienter med
rörlighetssvårigheter och nedsövda patienter i intensivvården,
men även äldre, mer sårbara patienter som stannar på
sjukhuset längre och tillfrisknar långsamt. 

Min idé går ut på att motverka trycksår och vävnadsskador
genom ett digitalt varningssystem som indikerar när patienten
befinner sig i fara. Systemet består av strategiskt placerade
elektroder / sensorer som placeras på områden känsliga för
tryckskador. Sensorn reagerar på områdets känslighet och om
cirkulationen påverkats. Dessa sensorer möjliggör
datainsamling om väsentligheten av att vända patienten och
fysiologiska effekter på kroppen. Trycket på sensorerna och
påverkan på cirkulationen ger vårdpersonalen
rekommendationer om när det är dags att vända patienten.
Varningssystemet möjliggör således högt individualiserade
vändningsintervall.

"VÄNDNINGSINDIKATIONER VID 
INTENSIVKRÄVANDE VÅRD"

 

CORNELIA BÅÅTH
FINALIST



Vi på Home Instead är stolta att samarbeta med Queen Silvia
Nursing Award för att främja innovation inom vården och att vara
förespråkare för de som åldras med demens.

Coronapandemin har avslöjat hur nödvändig äldrevård i hemmet
är. Precis som vården anses nu hemtjänsten också vara
nödvändig och oersättlig för samfund, länder och ekonomier
världen över. Redan innan pandemin sköt efterfrågan på
hemtjänst i höjden på grund av en åldrande befolkning och folks
höga önskan att få åldras i sitt eget hem.

På Home Instead har vi ett unikt synsätt på åldrande och hur
man ska göra det möjligt för äldre att kunna förbli självständiga
och få bo kvar i sitt eget hem. Relationsbaserad vård hjälper ill
att hålla äldre friska och självständiga, underlättar
vardagssysslorna, håller ett öga på symtom för försämrad hälsa
eller sjukdom och bidrar till att motverka känslor av ensamhet
och social isolering hos äldre, då själva livet ofta kan vara mycket
ensamt. Vår relationsbaserade vård leder till bättre resultat
genom att fokusera på personen i helhet och sätta relationen i
centrum istället för uppgifterna.

Det vi upplevt under coronapandemin har fastställt att
hemtjänst utan tvekan är den säkraste lösningen och att det
måste stå i centrum för omhändertagandet av allt äldre
befolkningar världen över. Hemtjänst kan ge äldre och deras
nära och kära stöd med medicinering, kosten, hålla koll på
kroniska tillstånd, demensvård samt vardagsaktiviteter som
transport och hygien.

I framtiden kommer gränsen mellan hem och sjukhus att bli
alltmer otydlig. Att förstå hur viktiga skickliga sjuksköterskor
och vårdgivare är kommer vara helt avgörande för åldrande
samhällen.



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