Pressmeddelande den 20 April 2017

H.M. Drottning Silvia delade ut Queen Silvia Nursing Award
Tre sjuksköterskestudenter fick under torsdagen motta Queen Silvia Nursing
Award under en ceremoni på Kungl. Slottet. Det är femte året i rad som stipendiet
delas ut till sjuksköterskestudenter som bidragit med idéer kring en förbättrad vår och
omsorg av äldre.
I år tilldelas stipendiet Rebecca Eriksson från Röda Korsets Högskola i Sverige, Katri Sajama
från Tammerfors Yrkeshögskola i Finland, Aldona Reczek-Chachulska från Pomeranian
Medical University in Szczecin i Polen och Berit Ehmann från Evangelische Fachschule für
Altenpflege i Tyskland.
Under ceremonin fick tre av stipendiaterna tillfälle att presentera sig själva och sin idé som
de sökte stipendiet med. Som stipendiater får de ett individuellt anpassat internship och 50
000 kr (6 000 €). Under ceremonin fick de även motta sin utmärkelse av Drottningen.
Juryn utsåg i julas sjuksköterskestudenten Rebecca till årets stipendiat med följande
motivering:
”Rebeccas idé belyser ett eftersatt omvårdnadsbehov och främjar hälsa och livskvalitet.
Hennes idé är välutvecklad och underlättar inte bara det dagliga omvårdnadsarbetet utan
även den enskilde individens vardag”.
Årets Finska stipendiat Katri Sajama får stipendiet för sin idé om en ”smart dörr”, juryn gav
följande motivering för sitt val:
”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar
lösning”
Mer om Queen Silvia Nursing Award
Med anledning av H.M. Drottning Silvias födelsedag den 23 december 2013, instiftade Forum for
Elderly Care & Swedish Care International, i samarbete med sina partners ett årligt stipendium riktat
till sjuksköterskestudenter på grund- och specialistutbildningen vid svenska lärosäten. Sedan dess har
stipendiet även lanserats i Finland, Polen och Tyskland.
Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer
och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre.

Stipendiet har grundats av SCI & Forum for Elderly Care och stöds i Sverige av: Aleris, Essity,
Johanniterorden, Medicover, Vårdförbundet, Bonliva, Nordnet, Stiftelsen Silviahemmet och Svensk
sjuksköterskeförening.
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