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Har ni genomfört
Sveriges bästa
utvecklingsprojekt?

EUROPAS STÖRSTA KONFERENS- OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
KVALITETSMÄSSAN DEN 21–23 NOVEMBER 2023 • SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG • WWW.KVALITETSMASSAN.SE

Berätta om lösningarna
som utvecklar välfärden
Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya
möjligheter. För att lyckas med det krävs det att vi tar vara på alla idéer och goda exempel på
förnyelse och förbättring.
Vi vet att det i hela landet finns många som anstränger sig för att utveckla och förbättra våra
gemensamma verksamheter. Var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet
och bidra på så sätt till bättre samhällsutveckling och en bättre välfärd.
Vem kan delta i GötaPriset?

Kriterier för bedömning av ditt projekt

GötaPriset är öppet för alla kategorier av utförare –
offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och
övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar.
Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre
verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd
och ett väl fungerande samhälle.

De projekt som blir nominerade ska:

100 000 kr till vinnaren

• Vara nyskapande och använda sig av nya idéer.
• Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.
• Visa vilka resultat som uppnåtts.
• På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och
lärdomar.

Förutom att vara med och tävla om 100 000 kr finns det
flera goda anledningar att delta i GötaPriset:

• Ge erfarenheter som kan tillämpas i andra
verksamheter.

• Du blir uppmärksammad för ditt arbete både inom din
egen organisation och av kollegor på andra håll.

Vad händer efter anmälan?

• Du får tillfälle att ytterligare utveckla din egen
verksamhet.
• Dina erfarenheter kan spridas till andra och bidra till en
bättre välfärd.

Anmälan senast den 13 december 2022
Det är enkelt att tävla om GötaPriset! Allt du behöver göra
är skicka in en beskrivning av ert projekt på max en
A4-sida. Anmälan görs på www.gotapriset.se senast den
13 december 2022.

En nomineringsgrupp bestående av representanter för
parterna bakom GötaPriset läser och bedömer alla inkomna
bidrag. Nominerade bidrag lämnar under våren 2023 in en
utförligare beskrivning på max 15 A4-sidor. Alla
nominerade projekt kommer också att presenteras i
Kvalitetsmässans program.

Vinnaren utses av en jury
Nomineringsgruppen går igenom alla nominerade bidrag
och väljer ut max fem finalister som överlämnas till juryn
för bedömning. I juryn ingår representanter för parterna
bakom utmärkelsen. Bästa utvecklingsprojekt belönas
med GötaPriset och 100 000 kr. Prisutdelningen äger rum
under Kvalitetsmässans invigningskväll den 21 november
2023.

Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms
hälsocentral, tar emot GötaPriset 2021 på
Kvalitetsmässan.

”

Ortopedkliniken Oskarshamn vann GötaPriset 2021 för arbetet runt Digital ortopedi, men de stora vinnarna är
framförallt medborgarna som kan dra fördel av arbetssättet. Att tillsammans med sin primärvårdsläkare få
prata med en ortopedspecialist direkt vid besöket på hälsocentralen skapar en betydligt mer jämlik och nära
vård där det geografiska avståndet till sjukhuset spelar mindre roll. Vinsten av GötaPriset och den uppmärksamhet arbetssättet har fått har gjort att även andra regioner valt att följa efter. Det ger oss en extra sporre att
fortsätta utveckla både Digital ortopedi och vår övriga verksamhet.”
Dick Beddesand, verksamhetschef Ortopedkliniken Oskarshamn

”

”

Nomineringen till Götapriset gav oss ett kvitto på
att det innovations- och utvecklingsarbete som
pågår i Helsingborg gör skillnad. Vår ambition har
hela tiden varit att dela med oss av utvecklingen av
Laibanplattformen till andra kommuner och regioner
och genom nomineringen fick vi en ökad spridning
av plattformen och därmed ökat värdeskapande
för förskoleverksamheten i Sverige. Vi hamnade
också i ett sammanhang där vi fick lära oss mer
om hur andra offentliga verksamheter arbetar
framgångsrikt med innovation och utveckling.”
Lisa Olsson, Innovations- och transformationschef
Helsingborgs stad

Vi är så glada över att ha fått en prestigefylld
bekräftelse på att det vi gör uppskattas och främjar
hälsan! Hälsocoach online är verkligen ett verktyg
för invånaren, och vi är så stolta över att ha blivit
nominerade att vara ett av de fem bästa utvecklingsprojekten i Sverige 2021. Vi ville visa hela Sverige
vad man som region kan göra för att förbättra
hälsan i samarbete med sina invånare, och hur bra
det faktiskt fungerar med digitala verktyg för att nå
invånare i hela regionen och olika åldrar. Vi möter
invånarna där de är och hoppas att fler regioner
ska anamma liknande arbetssätt.”
Moa Kuitunen, teamledare Hälsocoach online,
Västra Götalandsregionen

Kvalitetsmässan 2023
Kvalitetsmässan är Europas största konferens och
fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.
Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i
Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa
förnyelseprojekten och diskuterashur de offentliga
verksamheterna och det svenska samhället kan bli
bättre och effektivare.
Välkommen till Kvalitetsmässan
den 21–23 november 2023!

GötaPriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med:

Kvalitetsmässan
412 94 Göteborg • Tel: 031-708 80 60
info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

