Omvårdnadsinstitutets

Etikpris

Omvårdnadsinstitutet i Sverige bildades 2009 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Det
bildades som ett resultat av att såväl Susanne R Suvanto och Anna-Liisa Suvanto engagerats som föreläsare,
skribenter och läroboksförfattare inom området äldre och psykisk ohälsa.
Vid den tiden var Susanne anställd som senior Utredare på Socialstyrelsen och Anna-Liisa universitetsadjunkt
på Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning. Susanne R Suvanto och Anna-Liisa Suvanto är dessutom leg.
sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri
Under åren 1995 till 2005 vårdades både Susanne och Anna-Liisas föräldrar till livets slut inom olika
verksamheter som möter äldre i behov av vård och omsorg. Det gav erfarenheter om vilken betydelse enskilda
personer inom vården och omsorgen kan ha. Så när den lilla boken ”Små episoder med många svar” gavs ut på
Gothia Fortbildning ABs förlag beslutade författarna att royalty från boken skulle gå till ett etikpris.
Priset
Priset 2017 uppgår till 5 000 kronor och ett personligt diplom
Priset kommer att delas ut den 23 november 2017 i Stockholm i samband med ett seminarium om vård och
omsorg om äldre personer. Intäkterna från seminariet kommer att tillfalla nästa års pris.
Kriterier
Den nominerade ska arbeta inom vård– och omsorg om äldre personer. Den nominerade ska på ett särskilt sätt
dagligen eller vid en enskild etiskt utmanande situation på ett tydligt, pedagogiskt och inkännande sätt, i
förhållande till chefer och kollegor, värnat den äldre person värdighet och självbestämmande.
Nominering
Nominering kan göras av den äldre själv, anhörig, organisation, chef eller kollega. Den som nominerar ska
informera den nominerade om att en nominering kommer att skickas in och få hens godkännande.
Nominering sker på bifogad blankett och ska sändas in via mail senast den 1 november 2017 till
Omvardnadsinstitutet@gmail.com På denna adress kan man också vända sig med frågor.
Välkomna med nomineringar till Omvårdnadsinstitutets Etikpris!

Susanne Rolfner Suvanto

Leg.SSK/Fil.mag.
Författare till bl.a. Mellan äldreomsorg
och psykiatri
Statlig utredare SOU 2017:21
Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg

Anna-Liisa Suvanto

Universitetsadjunkt Karolinska Institutet
Pol.mag/Fil.mag
Har bl.a. skrivit rapport om personals upplevelser av
fysiska begränsningsåtgärder samt om sverigefinska
äldres berättelser om krig

