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STIFTELSEN SKAPA 

 

 

SKAPA-talang för unga innovatörer 2022 
 

Stiftelsen SKAPA delar ut priset ”SKAPA-talang för unga innovatörer” till minne av 

uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med utmärkelsen är att inspirera och ge stöd åt unga 

uppfinnare och innovatörer. Stipendiet delas ut till personer födda mellan 1992 och 2002. 

 

Nationellt pris utlyst av Stiftelsen SKAPA till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Vinnaren 

väljs bland de under året länsvis utsedda pristagarna. Valet sker utifrån av stiftelsen SKAPA 

fastställda kriterier. Länsvinnarna rangordnas av en expertgrupp tillika beredningsgrupp för 

utvärdering och beslut av SKAPA juryn. Beredningsgruppen består av Karl Andersson, 

Ridgeview, Björn Delin, Nice Events, Björn Florman, Stockholmsmässan, Bo Hallgren, 

SKAPA, Johan Norinder, ALMI, Anneli Schöldström, Svensk Juristbyrå AB, Eva Swede, Fri 

och Stark och Johan Winther, PRV.  

 

Den nationella SKAPA juryn som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA har bedömt de 

inkomna förslagen. 

 

 

Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-talang för unga innovatörer på 50 000 kr till: 

 

Hannah Lohk från Stockholms län för MedsBag – Ryggsäck som höjer livskvaliteten för 
barn med kroniska tillstånd  
 

Juryns motivering: 

 

Uppfinnaren bidrar med MedsBag till ett friare liv för barn med kroniska tillstånd som lätt 

kan bli akuta. Till exempel astma och diabetes. Den skapar även en större trygghet för 

anhöriga. 

MedsBag är en ryggsäck som innehåller akutmediciner och en audiohögtalare. När man 

trycker på en knapp spelar den upp en instruktion som vårdnadshavaren själv har spelat in. 

(Jämför med en hjärtstartare.) Instruktionen talar om vad omgivningen ska göra om barnet har 

ett akuttillstånd.  

Det finns även en fristående APP till denna produkt. Den fungerar genom att knyta samman 

föräldrar med tredje part som lärare, tränare, eller andra som vistas nära barnen. Den har även 

andra funktioner som till exempel gör att väskan går att spåra. 

 

Ryggsäcken ger barnet en större frihet. Det har större möjligheter att ha ett liv utan att 

vårdnadshavaren måste vara i närheten. Resultatet blir att både barnet, dess vårdnadshavare 

och barnets omgivning kan känna sig tryggare. Därför får uppfinnaren av MedsBag priset 
SKAPA-talang för unga innovatörer 2022. 

 

*** 
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Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-talang för unga innovatörer på 25 000 kr till: 

 

Ebba Reinholdt från Norrbottens län för D-stract – Produkt som minskar smärta vid 

injektioner 

 

Juryns motivering: 

Uppfinnaren har med stark övertygelse sett storheten i det lilla och tagit fram en produkt som 

bidrar till ökad folkhälsa. Cirka 20% av befolkningen känner obehag eller rädsla inför 

injektioner. De är ”spruträdda”. Risken är att många drar sig för, eller avstår från att ta vaccin 

och andra typer av injektioner inom vården.   

D-stract är framtagen för att lindra den upplevda smärtan och används samtidigt som 

injektionen. Med ett litet nedkylt metallverktyg som trycks invid platsen för nålsticket lindrar 

D-stract omedelbart upplevda besvär. Produkten minskar upp till 80 % av den upplevda 

smärtan genom att hindra signaler från smärtområdet att nå hjärnan. Uppfinningen bygger på 

en vetenskaplig grund, är kliniskt prövad och hållbar eftersom den är återanvändningsbar. 

Därför får uppfinnaren av D-stract priset SKAPA-talang för unga innovatörer 2022. 

 

 

*** 

 

Juryn har beslutat utdela diplom och SKAPA-talang för unga innovatörer på 12 000 kr till: 

 

Helena Amiley från Uppsala län för Minolei Cosmetics - Bassmink för oljig och kombinerad 

hy 

 

Juryns motivering: 

 

Att känna sig bekväm i vardagen är inte en självklarhet. I synnerhet inte för de vars hy är oljig 

och blank. Minolei har utvecklat ett unikt bassmink som bemästrar just denna typ av hud.  

Det är ett omfattande utvecklingsarbete som teamet bakom Minolei genomfört för att nå dit 

man är idag. Som för all kosmetika är komponenterna och receptet unikt, affärsavgörande och 

hemligt, men Minolei sticker ut i att en nyckelingrediens är Upsalite och att 

sammansättningen verkligen inte är någon generisk salva med ny etikett. Minolei tar nu sista 

steget på språngbrädan och hoppar ut i den dynamiska och konkurrensutsatta kosmetik-

branschen på riktigt. Om marknadsföringen bara är hälften så bra som produkten räcker det 

till att Minolei ska gå starkt framåt och göra livet gladare för många! Därför får uppfinnaren 

av Minolei priset SKAPA-talang för unga innovatörer 2022. 

 

 

 

 

Stockholm 2022-09-30  

 
Minoo Akhtarzand  

ordförande i Stiftelsen SKAPA 

 

Övriga närvarande jurynedlemmar Maroun Aoun (Almi Företagspartner), Lars Filipsson 

(Agne Johanssons Minnesfond) och Ylva Ryngebo (Agne Johanssons Minnesfond) 

 

 


