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Region Gävleborg
tilldelas SveaPriset
2019
Region Gävleborg tilldelas SveaPriset, utmärkelsen som belönar
innovationer inom vård och omsorg. Regionen får priset för appen Hipr, som
hjälper ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin medicinering.

Målet med SveaPriset är att uppmärksamma de smarta idéer för eHälsa som



bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården,
tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Sedan 2007 delas SveaPriset ut
till en verksamhet som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Prisutdelningen ägde rum under Kvalitetsmässans invigningsgala på
GöteborgsOperan under tisdag kväll.

Juryns motivering lyder:

SveaPriset 2019 tilldelas Region Gävleborg för appen Hipr som hjälper
ungdomar med ADHD-diagnos att sköta sin medicinering.

Användandet av Hipr har medfört ökad patientsäkerhet genom en följsammare
behandling och färre biverkningar. Det i sin tur har lett till ökad närvaro i
skolan. Dessutom blir det färre besök hos sjuksköterska vid insättning av
medicin vilket avlastar vården.

Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra verksamheter.

Juryns ordförande är statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet.
Övriga i juryn är Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan, Karin Eriksson,
enhetschef Vinnova, Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges
Socialchefer, Erik Höglund, avdelningschef Socialstyrelsen, Anna Lefevre
Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör
Sveriges Kommuner och Landsting, Veronica Magnusson,
förbundsordförande Vision, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Heidi
Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund,
samt departementssekreterare Martina Bergström, Socialdepartementet,
som också är juryns sekreterare.

SveaPriset delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.
Priset är 100 000 kr och glasskulpturen Svea, designad av glaskonstnären
Kjell Engman.

Läs mer om utmärkelsen på kvalitetsmassan.se.

Kvalitetsmässan pågår den 12–14 november 2019 på Svenska Mässan i
Göteborg. Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år och är Europas största
konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga
verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och
effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel,
presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella
ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för
alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter. Läs mer på

https://kvalitetsmassan.se/


www.kvalitetsmassan.se

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade
mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan
Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger,
spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till
mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende
stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja
näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i
turistekonomiska effekter. Läs mer på www.svenskamassan.se
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