Lægeforeningen Syddanmarks Uddannelses- og kollegialitetspris

Hvem skal have årets Oscar 2020?
Er der en kollega, en afdeling eller en praksis, som efter din mening har ydet en særlig
engageret indsats for uddannelse og/eller har været med til at fremme god lægekultur i Region
Syddanmark, har du mulighed for at indstille vedkommende til prisen.
Prisen, der uddeles på Lægeforening Syddanmarks medlemsmøde på Scandic Kolding
den 7. oktober*, består af en pengegave på 15.000 kr., æren og et diplom.
Korte motiverede indstillinger sendes til lfsyd@dadl.dk – der er deadline den 8.
september 2020.
Tidligere modtagere af en Oscar:
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➢
➢
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➢
➢
➢
➢

2019: Helle Asboe Jørgensen fordi hun med stort overskud, hjælpsomhed og omsorgsfuldhed brænder
for at gøre en forskel for sine patienter, pårørende og kollegaer på Intensiv Terapi Afsnit, OUH
2016: Smertecenter Syd, Odense for utrætteligt og med stor respekt for den praktiserende læges
travle dag, at formidle viden om bio-psykosocial behandling, der umiddelbart kan indpasses i
hverdagen
2015: Sabine Gill for sit engagement, positive væsen og høje faglige niveau, en vedvarende særlig
indsats for at skabe et godt uddannelsesniveau for de Yngre Læger på hjertemedicinsk afdeling på OUH
2014: Bjarke Løvbjerg Viberg for sit ambitiøse og vedholdende arbejde på at højne uddannelsesmiljøet
blandt yngre ortopædkirurger såvel i Region Syd som på landsplan
2013: Troels Kodal for at opbygge gode uddannelsesforløb for alle Yngre Læger samt yde kyndig
karrierevejledning og give konstruktiv feedback
2012: Lasse Bugge, opfordrer til at alle gør dagens gode gerning med fokus på uddannelse
2011: Rune Pallesen og Jytte S. Møller ved at stille op til DR's udsendelser og profilere Almen praksis
på forbilledlig vis
2010: Tina Di Caterino for sin helt specielle pædagogiske formidlingsevne
2009: Henrik Dibbern for udbredelse af de alment medicinske problematikker
2008: Lars Bastholt for sit arbejde for forbedringer af Yngre Lægers uddannelsesforhold

De nominerede offentliggøres efter deadline på www.laeger.dk på Lægeforeningen
Syddanmarks regionale side.
På baggrund indstillingerne udpeger Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse modtagerne af
uddannelses- og kollegialitetsprisen 2020.
*) Invitation til medlemsmødet den 7. oktober om Partikelterapi – en ny og skånsom strålebehandling udsendes
særskilt.

