Fyra kandidater till final för
Vårdförbundspriset i samarbete med
SalusAnsvar
Bland arton sökande har expertjuryn valt fyra kandidater som med sina insatser inom
personcentrerad vård har möjlighet att vinna 250 000 kronor.

De fyra kandidaterna är:
•
•
•
•

Britt-Marie Bank, leg. sjuksköterska, sektionsledare, Självdialysen HD/PD
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Lars- Erik Olsson, leg. sjuksköterska, klinisk lektor, Ortopedkliniken Mölndal
Inriktningsansvarig för specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning mot
kirurgi Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Annika Park, leg. sjuksköterska, områdeschef Blomstervägens Demenscentrum,
Gislaved
Lena Renman, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, Tegs hälsocentral Umeå

Tema 2013: personcentrerad vård
Årets tema ”Personcentrerad vård” är ett strategisk viktigt område som stödjer en mer
hälsofrämjande vård helt i linje med Vårdförbundets yrkesgruppers kunskapsområden och
yrkesetik.
I en personcentrerad vård ses patienten som en person med egen förmåga till informerade val,
där autonomi och medbestämmande lyfts fram och respekteras. En personcentrerad vård
betonar att personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte
främst betraktas utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret, istället fokuseras vården på de
resurser varje person har med målet att uppnå en så god hälsa som möjligt, även i de fall
sjukdomen består.

Ett av de största vårdpriserna
SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade 2009 vårdpriset för att uppmärksamma framstående
insatser och utveckling av svensk vård. Prissumman är 250 000 kronor, vilket gör priset till ett
av Sveriges största inom vårdområdet.
Vinnaren presenteras och priset delas ut under Kvalitetsmässan i Göteborg den 20 november.

Presentation av kandidaterna och juryns motivering:
Britt-Marie Bank
Leg. sjuksköterska, sektionsledare, Självdialysen HD/PD Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Titel: Tillsammans så mycket bättre

Juryns motivering: Ett utmärkt exempel på personcentrerad vård inom dialysverksamheten där
patienten ses som en självklar resurs i sin dialysbehandling med vinster för såväl patienten, personal
och verksamhet. Personen bemöts som en auktoritet i kunskapen om sig själv, sitt sociala sammanhang
och som en partner i vårdteamet. Det är dialogen mellan sjuksköterska och patient som för patienten
framåt, där ett verktyg är självdialystrappan. Ömsesidighet är en nyckel till partnerskapet där
sjuksköterskan fungerar som en coach, en kunskapskälla, stöttande och närvarande. Arbetssättet har
rönt stort intresse såväl nationellt som internationellt.

Lars-Erik Olsson
Leg. sjuksköterska, klinisk lektor, Ortopedkliniken Mölndal, Inriktningsansvarig för
specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning mot kirurgi, Institutionen för
vårdvetenskap och hälsa
Titel: Personcentrerad vårdkedja
En utveckling av omvårdnaden inom den ortopediska vården som innebär att patientens uppfattning
om sin rehabilitering vad gäller insatser, resurser och motivation tas till vara. Genom ett utvecklat
ankomstsamtal direkt vid inläggning på vårdavdelningen inhämtar sjuksköterskan patientens berättelse
där patientens mål, motivation och resurser kartläggs och en gemensam vårdplan upprättas. Det
personcentrerade arbetssättet har visat på mycket goda reslutat med halverad vårdtid, därigenom
minskad risk för vårdskador och god kostnadseffektivitet .
Arbetssättet har nu fått spridning till andra enheter och fortsatta forskningsstudier genomförs.

Annika Park
Leg. sjuksköterska, områdeschef, Blomstervägens Demenscentrum, Gislaved
Titel: Blomstervägens Demenscentrum
Ett demenscentrum som byggts upp utifrån ett personcentrat synsätt och ett strukturerat arbetssätt där
personen och inte demenssjukdomen är utgångspunkt. Både miljön och arbetssättet betonar det
respektfulla bemötandet där personens upplevelser, självkänsla och rättigheter lyfts fram. Genom att
utgå från personens levnadsberättelse, upprätta en genomförandeplan och med en arbetsorganisation
som främjar mötet är målet att det personcentrerade arbetssättet ska genomsyra hela verksamheten.

Lena Renman
Leg. sjuksköterska, distriktssköterska, Tegs hälsocentral, Umeå
Titel: Vård för de utsatta
Genom engagemang och ett stort hjärta lyckas hon närma sig en grupp människor i samhällets
ytterkant som inte normalt sett söker sig till hälso- och sjukvården. Verksamheten bedrivs där dessa
människor befinner sig, på olika mötesplatser, i parker, på stan och i deras hem. Möte och vård ges på
personens villkor och bygger på förtroende och tillit mellan sjuksköterskan och patienten där
patientens önskemål är avgörande och möts med respekt.

