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Bidra till en smartare 
vård och omsorg!

S V E A P R I S E T  B E L Ö N A R  
I N N O V A T I O N E R  I N O M  E H Ä L S A

INBJUDAN

TILL SVEAPRISET



Vem kan delta i SveaPriset?
Inbjudnaattdeltaäroffentligaverksamheter,privata 
företag, idéburna organisationer, universitet och hög-
skolor. Bidragen kan komma från organisationer, grupper, 

studenter eller andra nytänkare.

Anmälan senast 31 mars
Vi efterlyser innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till 
effektivitetochkvalitetinomhälso-ochsjukvården,tand-
vården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha 
kommitenbitpåvägmenbehöverfinansieringförfortsatt
utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter. 

Anmälan gör du senast 31 mars 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 ned-
anstående 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.  Vilka blir förbättringarna/nyttan för målgruppen, dvs för 
patienter, brukare och andra som verksamheten är till 
för att betjäna?

3.  På vilket sätt är brukaren delaktig i utveckling av  
innovationen?

4. Hur får personalen stöd för att göra ett bra arbete?

5.  Hurpåverkaseffektivitetenurettmålgruppsperspektiv
(dvs för patienter, brukare och andra som verksamheten 
är till för att betjäna)?

6. Hur ska genomförandet av innovationen gå till?

7. Hur kan förslaget användas i andra verksamheter?

8.   Hur ska eventuella prispengar användas till att utveckla  
innovationen?

9.   Hur ska eventuella prispengar användas till att sprida 
resultat och erfarenheter?

10.  På vilket sätt beaktar man informationssäkerhet och 
integritetsfrågor i 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 projektbeskrivningarna samt att 
identifierahinderochtaframtidssattagenomförande-
planer.Denomineradeskallävenskickainenkortfilmpå
max 5 minuter som beskriver innovationen. 

I processen ingår också att de nominerade bidragen  
presenterar sig i en hearing på Socialdepartementet och 
svarar på frågor från expertgruppen. Efter hearingen utser 
expertgruppen3finalistersomocksådeltariseminarie-
programmet på Kvalitetsmässan.

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?Förutomattbidratilleffektivareresursanvändningochökad 

kvalitet är du med och tävlar om 100 000 kronor.

Inbjudan till  
SveaPriset 2021



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:

• den inlämnade textbeskrivningen

• presentationen vid hearingen

• film som beskriver innovationen

Det vinnande bidraget belönas med en glasskulptur, 
designad av konstnären Kjell Engman, samt 100.000  
kronor.

Prisceremonin äger rum under Kvalitetsmässans  
invigningskväll den 16 november 2021.

SveaPrisets jury
Juryns ordförande är statssekreterare Maja Fjaestad, 
Socialdepartementet. Övriga i juryn är Fredrik Lennartsson, 
direktör Sveriges Kommuner och Regioner, Veronica 
Karlsson, förbundsordförande Vision, Sineva Ribeiro, 
 ordförande Vårdförbundet, Anna Lefevre Skjöldebrand,  
vd Swedish Medtech, Erik Höglund, avdelningschef 
Social styrelsen, Jonas Hampus, styrelseledamot 
Föreningen Sveriges Socialchefer, Heidi Stensmyren, ord-
förande Sveriges Läkarförbund, Henrik Edman, direktör 
Kvalitetsmässan, en representant för Vinnova, samt kansli-
råd Hanna Lobosco, som också är juryns sekreterare.

  Hålltider för SveaPriset
 31 mars Sista dag för anmälan till SveaPriset 

 29 april  Nominering av max 5 innovationer

 31 maj  Inlämning av utförligare beskrivning  
för de nominerade projekten och 
inlämningavenpresentationsfilmpå
max 5 minuter om innovationen  

 Juni  Hearing för de nominerade projekten 
påSocialdepartementet.3finalister
utses

 Oktober Jurymöte för att utse vinnaren

 16 november  Prisutdelning under Kvalitetsmässans 
invigningskväll 

 16–18 november Seminarium på Kvalitetsmässan

 2022  Kvalitetsmässan bjuder in till en  
inspirationsdag där vinnaren av 
SveaPriset presenterar sitt 
utvecklings arbete.

Region Gävleborg tilldelas SveaPriset 2019 för appen Hipr, 
som hjälper ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin 
medicinering. Priset delades ut av socialminister Lena 
Hallengren under Kvalitetsmässans invigningsgala på 
GöteborgsOperan den 12 november.

ANMÄLAN PÅ

SVEAPRISET.SE



Kvalitetsmässan 2021
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fack-

mässa om verksamhets- och samhälls utveck ling.  

Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i 

Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa 

förnyelseprojektenochdiskuterashurdeoffentliga

verksamheterna och det svenska samhället kan bli 

bättreocheffektivare.

Välkommen till Kvalitetsmässan  

den 16–18 november 2021!

Tema:  
Möjligheternas samhälle
Samhället måste hela tiden utvecklas i takt med nya 

utmaningar och nya möjligheter. Hur rustar vi för att 

även i framtiden erbjuda en välfärd i världsklass, inte 

minst när oförutsedda samhällsförändringar sker? 

Omställningsförmåga och rätt kompetens är en förut-

sättning. En förutsättning för att omvandla utmaningar 

till möjligheter att bygga det nya, bättre samhället.  

Ett möjligheternas samhälle, helt enkelt.

Kvalitetsmässan

412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

SveaPriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med:


