Axlagården Hospice
utlyser pris till bästa
studentuppsats

PRISUTDELNING
Priserna överlämnas vid en särskild
ceremoni arrangerad av Axlagården
Hospice. Detta sker i form av ett
seminarium där pristagarna kort
(max 20 minuter) presenterar sin
uppsats. Till seminariet inbjuds
personal från verksamheter med
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NOMINERINGSPROCESS
Lärare (handledare och examina
torer) kan nominera uppsatser. Alla
lärosäten (högskolor, universitet)

EÅ

B

PRISSUMMA
Totalt delas sex priser ut. Total
prissumma som delas ut i form av
presentkort är 30 000 kr fördelat på
sex priser om 5 000 kr vardera. Om
det är två författare till uppsatsen så
delas den i lika stora delar till båda.

som bedriver utbildning inom vård
området är berättigade att nominera
uppsatser.
• Uppsatserna ska vara genom-		
		 förda och examinerade under
		 ht 2016 eller vt 2017
• Examinatorer och handledare
		 skickar in uppsatser som man 		
		 vill nominera (bifoga en kort 		
		 motivering till nomineringen
		 samt kontaktuppgifter till
		 författaren av uppsatsen)
• Nominerande lärare ansvarar 		
		 för att meddela författarna att
		 de är nominerade
• Ett lärosäte kan nominera mer 		
		 än en uppsats
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BAKGRUND
Axlagården Hospice i Umeå har
beslutat att utdela pris till de
examensarbeten som har en tydlig
profil mot vård av personer i livets
slutskede, är av god vetenskaplig
kvalitet och har stor klinisk relevans.
Uppsatserna kan vara litteraturöver
sikter eller empiriska studier. Urval
av pristagare sker efter nominering.
För att kunna nomineras ska följan
de kriterier vara uppfyllda;
• uppsatserna ska vara innovativa
• vara vetenskapligt välgjorda
• bidra till forskningsanknytning 		
		 av kunskapsläget inom området
		 palliativ vård, vård i livets 		
		 slutskede, för studenter på
		 grund och avancerad nivå
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särskilt intresse för palliativ vård.
Axlagården bekostar resa och
eventuell övernattning i samband
med detta.
TIDSPLAN
Det finns ett nomineringstillfälle
per år. Uppsatserna som nomine
ras för pris hösten 2017 ska vara
insända senast den 15 september
till studentuppsats@axlagarden.se
GRANSKNINGSGRUPP
Granskningsgrupp med kompetens
i medicin, omvårdnad, arbetsterapi
och fysioterapi utses av Axlagården
Hospice AB.
GRANSKNINGSPROCESS
Granskningsgruppen sammanträder
och fattar konsensusbeslut där sex
examensarbeten rangordnas med
motivering
• Granskningsgruppens förslag 		
		 behandlas i Axlagården ABs 		
		 styrelse som fastställer beslut
• Styrelsens beslut meddelas 		
		 alla som nominerats
• Styrelsens beslut meddelas
		 alla lärosäten
• Styrelsens beslut kan
		 ej överklagas

Axlagården
Jubileumslogoty

• Svart
• Färg
• Vit/negativ
• Gråskala, t ex foliering föns

AXLAGÅRDEN ÄR ETT HOSPICE MED 16 VÅRDPLATSER

vackert beläget i stadsdelen Backen i Umeå. Här får
svårt sjuka personer/gäster bästa tänkbara vård i livets
slutskede. Kännetecknande för hospice är kvalificerad
medicinsk vård kombinerad med god omvårdnad,
en helhetssyn på människan och respekt för den
enskildes integritet.

