
Sök stipendium för att förbättra vård i livets slutskede för patienter som vårdas i glesbygd 

Pengarna för detta ändamål kommer från en insamling som gjordes efter att Olav Lindqvist från 

Varuträsk, disputerad sjuksköterska och bland annat aktiv i DöBra-projektet, mycket hastigt avled av 

en odiagnostiserad hjärtåkomma i mars 2018. Vi önskar att pengarna ska användas i Olavs anda, och 

hans intresse var att förbättra villkoren för personer i livets slutskede i glesbygd.  

Stipendium kan sökas för att exempelvis göra en studieresa, planera ett projekt eller för att på annat 

sätt förbättra förutsättningarna för personer i livets slutskede i glesbygd. Alla idéer för att kliniskt 

förbättra vården är välkomna. 

Har du tankar på hur du skulle kunna bidra till en bättre vård eller till ett bättre omhändertagande för 

de som befinner sig i livets slutskede, så är du välkommen att skicka in en ansökan. Storleken på de 

sökbara stipendierna är 5 000 – 40 000 kronor. 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 5 april 2019. 

Har du frågor eller vill du diskutera dina idéer för att utforma en ansökan så hör av dig till Rikard 

Lindqvist, tel. 072-45 165 44 eller rikard.lindqvist@ki.se 

 

Välkommen med din ansökan! 

För stipendiekommittén 

Bertil Axelsson  Carol Tishelman  

Ordförande i NRPV Professor innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet 

    

Rikard Lindqvist Sylvia Sauter                                            Peter Berggren  

  f.d. Chefredaktör - Palliativ Vård            Glesbygdsmedicinskt centrum  

 

 

 

Ansökan för att söka stipendium för att förbättra vården för patienter i livets slutskede i 

glesbygd 

I ansökan ska beskrivas hur stipendiet kan användas för att påverka förutsättningarna för personer i 

livets slutskede och vilken som är aktivitetens mål. Det bör framgå på vilket sätt insatsen kan 

förbättra situationen för den sjuke och närstående. Aktiviteten ska vara relevant för patienter i livets 

slutskede i glesbygd. 

Ansökan ska berätta om bakgrund och eventuellt problemområde, vad ni vill göra och hur ni vill göra 

det, vad som förväntas bli resultatet av aktiviteten, samt på vilket sätt resultaten ska spridas och till 

vem.  

mailto:rikard.lindqvist@ki.se


En tidplan för hur stipendiet ska användas samt beräknade kostnader för genomförandet ska lämnas. 

Även om andra finansiärer är kopplade till aktivitetten eller projektet ska meddelas.  

Ansökan ska vara på maximalt 3 sidor plus bilagor (budget, tidplan, eventuella referenser, vid behov  

inbjudningsbrev eller annat som kan styrka ansökan).  

Om kvaliteten bedöms lika, har ansökningar från Norra regionen företräde.  

Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas. 

Resultatet av stipendiet ska också presenteras i form av poster eller muntlig presentation på den 6:e 

Nationella Konferensen i Palliativ Vård som äger rum i mars 2020 i Östersund. 

Har du frågor eller vill du diskutera dina idéer för att utforma din ansökan så hör av dig till  

Rikard Lindqvist tel. 072-45 165 44 eller rikard.lindqvist@ki.se  

Välkommen med din ansökan senast 5 april 2019 på e-post: info@nrpv.se senast den 5 april 2019  

I ansökan ska uppges den sökandes  

Namn 

Arbetsplats 

Adress 

E-postadress 

Telefonnummer 

Bank med clearingnummer och kontonummer 
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