Lægevagt Sjælland
Vagtudvalget

Sorø den 19. december 2018
Fundats for Lægevagt Sjællands Hæderspris
Lægevagt Sjælland kan årligt uddele en hæderspris. Prisens navn er
”Niels Sallings Fortjenstpris”
Prisen tildeles som en uansøgt hædersgave.
§ 1: Lægevagt Sjællands Hæderspris er indstiftet i 2018 for at sætte fokus på de mange engagerede
og dygtige læger der yder en særlig indsats enten i forhold til det akutte almen medicinske arbejde,
kvalitetsudvikling eller fremme af god lægekultur i lægevagten.
§ 2: Prisen kan gives til en enkelt person, med vagt- eller ydernummer i Sjælland, der via sit virke i
lægevagten enten:
A:
Har ydet en særlig indsats i forhold til det akutte almen medicinske arbejde i Sjælland,
via en forskningsmæssig, uddannelsesmæssig, organisatorisk eller anden praktisk indsats. Man vil
også kunne tildele prisen til en læge, der gennem særlig deltagelse i den offentlige debat har sat
fokus det akutte almen medicinske arbejde i Sjælland.
B:
Har ydet en særlig indsats i forhold til kvalitetsudvikling i lægevagten i Sjælland, som
har bidraget til at forbedre patientbehandling, patientsikkerhed eller højne det faglige niveau. Man
vil også kunne tildele prisen til en læge, der i forhold til en patient /patientgruppe har ydet en særlig
prisværdig lægefaglig indsats.
C:
Har ydet en særlig indsats i forhold at fremme god lægekultur i lægevagten, via initiativer der bidrager til at øge arbejdsglæden, forbedre lægers arbejdsmiljø og -vilkår og styrker lægekollegialitet. Man vil også kunne tildele prisen til en læge, der gennem særlig indsats har fremmet
samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper på akutområdet i Sjælland.
§ 3: Hædersprisen kan uddeles en gang årligt (efterår) ved et medlemsmøde i PLO-Sjælland. Der er
ikke pligt til at uddele prisen hvert år. Indkaldelse af kandidater til prisen sker via relevante hjemmesider og mail til aktive vagtlæger, og mindst en måned inden ansøgningsfristen, der fastlægges af
Vagtudvalget for Lægevagt Sjælland.
§ 4: Prisen består af en kunstgenstand. Prisen uddeles første gang i 2019 og uddeles foreløbig i en
periode på tre år, hvorefter Vagtudvalget for Lægevagt Sjælland træffer beslutning om eventuel
videreførelse af prisen.
§ 5: Modtageren af hædersprisen udpeges af Vagtudvalget for Lægevagt Sjælland efter indstilling.
Alle aktive vagtlæger, patienter og sundhedsfaglige samarbejdspartnere til Lægevagt Sjælland kan
indstille kandidater til prisen.
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