Bonliva ny samarbetspartner till Queen Silvia Nursing Award
Nu får sjuksköterskestudenter möjlighet att besöka ytterligare en spännande aktör inom
vården när Bonliva blir ny samarbetspartner till stipendiet Queen Silvia Nursing Award.
Stipendiet, som riktar sig till sjuksköterskestudenter, innebär utöver en stipendiesumma på
50 000 kr även en chans för stipendiaten att under ett år delta i ett specialutformat
internship där stipendiaten får möjlighet att utvecklas och träffa spännande aktörer inom
vården. Bonliva går nu med i den partnergrupp som stödjer stipendiet samt bidrar till dess
utveckling och internship.
”Vi är oerhört glada att få med Bonliva i vår partnergrupp och ser fram emot att tillsammans
med dem fortsätta utvecklingen av Queen Silvia Nursing Award” Säger Karin LindMörnesten, VD på Swedish Care International.
Bonliva bemannar och rekryterar högt kvalitetssäkrad arbetskraft inom vård och omsorg.
Idag består dem av 70 egna anställda, med över 1000 konsulter, i form av läkare,
sjuksköterskor, socionomer, medicinska sekreterare, terapeuter och psykologer, som arbetat
för dem sedan starten 2011.
Queen Silvia Nursing Award delas årligen ut till en sjuksköterskestudent som bidrar med en
idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre. Stipendiet syftar till att möta en av
framtidens största utmaningar, vård och omsorg av de äldre, genom att tillhandahålla nya
idéer och kompetens den framtida vårdsektorn samt genom att höja statusen av
sjuksköterskeutbildningarna och uppmärksamheten kring dessa.
Om Forum for Elderly Care & SCI
Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och
demensvård. Till exempel genom stipendiet Queen Silvia Nursing Award.
SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar
svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god och hållbar global demensoch äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi.
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