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Goda idéer
behöver spridning
SVEAPRISET – EN INNOVATIONSTÄVLING
FÖR BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG

EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM
VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
KVALITETSMÄSSAN DEN 12–14 NOVEMBER 2019 • SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG

Ett smartare samhälle

Vi efterlyser de smarta
idéerna för eHälsa
Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla
framtidens vård och omsorg. Därför behöver vi din hjälp. Har du någon lösning på hur vården och
omsorgen kan bli bättre? Förutom att bidra till effektivare resursanvändning och ökad kvalitet är du
med och tävlar om 100 000 kronor.

Vem kan delta i SveaPriset?

6. Hur kan förslaget användas i andra verksamheter?

Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag,
idéburna organisationer, universitet och högskolor. Förslagen
kan komma från organisationer, grupper, studenter eller andra
nytänkare.

8. Hur ska ev prispengar användas till att sprida resultat och
erfarenheter?

Anmälan senast 25 april
Vi efterlyser de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till
effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården,
omsorgen och socialtjänsten. SveaPriset belönar innovationer
på idéstadiet som behöver hjälp att utvecklas ytterligare eller
innovationer där man har kommit en bit på väg men som behöver
finansiering för att sprida resultat och erfarenheter inför vidare
implementering.
Anmälan gör du senast 25 april på www.sveapriset.se

Beskriv ditt bidrag
Beskriv ditt bidrag i två steg. Först skriver du en inledande text
på max en A4-sida som ger en övergripande bild av ditt bidrag.
Därefter ger du mer detaljerade svar på nedanstående frågor
(max 500 tecken per fråga).
Om någon fråga inte är tillämplig anger du det vid respektive fråga.
1. I vilka avseenden är förslaget nydanande eller utgör en möjlig
innovation?
2. V
 ilka blir förbättringarna/nyttan för kunderna, dvs för patienter,
brukare och andra som verksamheten är till för att betjäna?
3. Hur får personalen stöd för att göra ett bra arbete?
4. H
 ur påverkas effektiviteten ur ett kundperspektiv (dvs för
patienter, brukare och andra som verksamheten är till för
att betjäna)?
5. Hur ska genomförandet av innovationen gå till?

7. Hur ska ev prispengar användas till att utveckla innovationen?

Vad händer efter anmälan?
En expertgrupp bedömer hur väl de inlämnade bidragen svarar på
de angivna frågorna och nominerar max 5 bidrag som går vidare
i tävlingen.
Efter nomineringen följer arbete med att utveckla projekt
beskrivningarna samt att identifiera hinder och ta fram tidsatta
genomförandeplaner.
I processen ingår också att de nominerade bidragen presenterar
sig i en hearing på Socialdepartementet och svarar på frågor från
expertgruppen.
Efter hearingen utser expertgruppen 3 finalister som också deltar
i seminarieprogrammet på Kvalitetsmässan.
Finalisterna görs även tillgängliga på hemsidan där besökare kan
rösta på projekten.

”

Att delta i processen kring SveaPriset har varit lärorikt
och utmanande. Det gav oss möjlighet att reflektera över
det gedigna arbete som vi gjort.

Att vinna SveaPriset har ökat stoltheten hos varje enskild
medarbetare i arbetet att göra skillnad för medborgaren.
Det har också varit en möjlighet för oss att sprida vårt
arbetssätt till andra verksamheter som blivit nyfikna på
vad vi gör och inte gör för att nå våra mål.
Eleonore Schlyter, enhetschefer i Trelleborgs kommun.
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SveaPriset 2017 tilldelades
Eleonore Schlyter och Mikael Karlsson,
enhetschefer i Trelleborgs kommun.

Och vinnaren är…
Den slutliga bedömningen för att kora vinnaren görs av en jury,
som representerar viktiga kompetensområden inom vård, omsorg,
eHälsa och innovation.
Som grund till juryns beslut ligger alla delar i processen:

Karin Eriksson, enhetschef Vinnova, Erik Höglund, avdelningschef
Socialstyrelsen, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges
Socialchefer, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund,
Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan, samt kansliråd Henrik
Moberg, Socialdepartementet, som också är juryns sekreterare.

• den inlämnade textbeskrivningen

Hålltider för SveaPriset

• presentationen vid hearingen

25 april. Sista dag för anmälan till SveaPriset.

• röstningen på webben.

16 maj. Nominering av max 5 utvecklingsprojekt/
innovationsidéer.

Det vinnande bidraget belönas med en glasskulptur, designad
av konstnären Kjell Engman, samt 100 000 k ronor.
Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala
på GöteborgsOperan den 12 november.

SveaPrisets jury
Juryns ordförande är statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet. Övriga i juryn är Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör Sveriges Kommuner och Landsting, Veronica Magnusson,
förbundsordförande Vision, Sineva Ribeiro, ordförande
Vårdförbundet, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech,

19 juni. Inlämning av utförligare beskrivning för de
nominerade projekten.
17 september. Hearing för de nominerade projekten på
Socialdepartementet. 3 finalister utses.
12 november. Prisutdelning på GöteborgsOperan.
12–14 november. Seminarium på Kvalitetsmässan.
2020. Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där
vinnaren av SveaPriset presenterar sitt utvecklingsarbete.

Kvalitetsmässan 2019
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den äger
rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa förnyelseprojekten och
diskuterashur de offentliga verksamheterna och det
svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Tema: Ett smartare samhälle
Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt
med förändrade utmaningar och nya möjligheter.
Digitalisering, innovationer och nya idéer som skapar
hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen är
en förutsättning för att även i framtiden erbjuda en välfärd
i världsklass. Ett smartare samhälle för alla helt enkelt.
Välkommen till Kvalitetsmässan den 12–14 november 2019.

SveaPriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med

Kvalitetsmässan
412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60
info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

