H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING
AWARD UNDER CEREMONI PÅ KUNGL. SLOTTET
Den 19 april tilldelades stipendiet Queen Silvia Nursing Award Saga Wahltsröm från
Mälardalens Högskola i Sverige, Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences
i Finland samt Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen.
Juryn utsåg Saga till årets svenska stipendiat med följande motivering:
”Ett applikationsbaserat språk- och kommunikationsstöd ligger rätt i tiden och möter ett
stort behov för alla inom dagens vård och omsorg. Det är en väl genomtänkt idé med en
strukturerad lösning som utstrålar kreativitet och nyfikenhet vilket gör Saga till en mycket
god förebild och värdig stipendiat.”
Saga Wahlström, 24, från Enköping studerar sedan 2 år till sjuksköterska på Mälardalens
Högskola i Västerås. Saga fick den 19 April ta emot utmärkelsen från Hennes Majestät
Drottning Silvia under en ceremoni på Kungl. Slottet tillsammans med stipendiaterna från
Finland och Polen.
Queen Silvia Nursing Award delades ut för första gången 2013 och syftar till att möta en av
framtidens största vårdutmaningar genom att tillhandahålla nya idéer och kompetenser
inom vård och omsorg av äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till
sjuksköterska liksom yrket i sig.
Stipendiet omfattar 50 000 kronor samt deltagande i ett specialutformat internship inom
vård- och omsorgssektorn hos svenska och internationella partners. Stipendiet delas årligen
ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre. I år
genererade stipendiet över 200 idéer från sjuksköterskestudenter runt om hela Sverige.
Idéerna har kontinuerligt utvärderats av studenterna själva, och en slutgiltig bedömning
gjordes av en jury bestående av partners från vård och omsorg.
Stipendiet har möjliggjorts genom samarbete med: Forum for Elderly Care, Aleris,
Johanniterorden, Medicover, SCA, SCI, Vårdförbundet, Elekta, Eli Lilly and Company, Ersta
sjukhus, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och Viking Line.

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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