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Djursholmbarn vann uppfinnartävling med medicinautomat
Tolvårige William Malmström från Djursholm vann första pris med sin
uppfinning QuickMed i Sveriges största uppfinnartävling för unga, Finn upp.
Han lämnade in sitt bidrag som privatperson. De allra flesta ungdomarna har
gjort sina uppfinningar på skolan.
Juryns motivering: En automat för att hämta receptbelagda mediciner.
Apoteken kontrollerar kundens identitet i en skanner/kortläsare. QuickMed gör
det lättare att komma åt de vanligaste medicinerna dygnet runt, även på mindre
orter och landsbygden, och den som återkommande behöver samma medicin
slipper stå i kö.
Måndagen den 29 maj fick William ta emot 5 000 kronor i stipendium och firas
på Nobelmuseet i Gamla stan i Stockholm under en festlig prisceremoni
arrangerad av Finn upp. William var en av drygt 1 400 barn i åldern 12-15 år
från hela Sverige som lämnade in bidrag till årets tävling.
Foto: Marc Femenia, fria att publicera finns på www.finnupp.se/pressbilder
Film: Christian Mårtensson kommer att publiceras på www.finnupp.se/press
Kontakt:
Williams vårdnadshavare: Hanna Malmström, mamma,
hannamalmstrom@yahoo.se 070-276 36 76
Finn upp: Helena Thorén, verksamhetsansvarig, helena@finnupp.se, 0706215511
Om Finn upp
För att Sverige ska kunna behålla sin globala konkurrenskraft behöver vi förbereda ungdomar för
arbetslivet och stimulera deras innovationslust. Det gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals
ungdomar på en uppfinnarresa.
Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet,
med målet att bidra till en ny generation av innovatörer och entreprenörer för framtidens arbetsmarknad.
Organisationen arbetar även för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.
Finn upp arrangerar även Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet.
Finn upp grundades 1979 av den ideella organisationen Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska
Uppfinnareföreningen. Verksamheten finansieras av Skolverket samt sina ägare: Unionen, Vision,
Finansförbundet, Fackförbundet ST och Försvarsförbundet. Läs mer på www.finnupp.se
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