FAQ – Årets borgerinddragende pris 2017
Hvem kan deltage?
Sygehusafdelinger – i såvel somatikken som psykiatrien – kan indstilles til ’Årets borgerinddragende
Initiativ’. Der er intet krav til, hvornår indsatsen er sat i gang, eller hvorvidt den er afviklet eller afsluttet.

Hvem kan indstille?
Alle der kender til et initiativ med fokus på patientinddragelse har mulighed for at indstille til ’Året
borgerinddragende initiativ’.

Hvordan indstiller man?
Man indstiller sit initiativ ved at beskrive indsatsen ud fra følgende fire emner:
 Baggrund for initiativet (formål, målgruppe)
 Initiativet i praksis (beskrivelse, udfordringer)
 Resultat af initiativet
 Evaluering af initiativet (erfaringer, fremtiden)
Beskrivelsen indsendes via en formular, som du finder her

Hvornår indstiller man?
Det er muligt at indstille nu og frem til den 10. februar 2017 kl. 12.00.

Hvad er bedømmelseskriterierne?
Prisen tildeles et initiativ, der sikrer den gode inddragelse af patient eller pårørende. Initiativet skal være
rettet mod ”børn, unge og familier” enten som patienter eller som pårørende. Familier afgrænses i denne
sammenhæng til børne- og ungefamilier.
Initiativet kan være i form af:


Patientinddragelse: når patienter gennem aktiv involvering har indflydelse på beslutninger om det
individuelle behandlingsforløb og/eller planlægning heraf.



Pårørendeinddragelse: når pårørende indgår som ressourcer i et patientforløb.
des
Organisatorisk brugerinddragelse: når patienter og/eller pårørende bidrager med deres viden i
udviklingen af sundhedsvæsenet, fx i politikudvikling, kvalitets- og organisationsudvikling,
uddannelse, forskning og byggeri.



Der vil blive lagt vægt på, at initiativet:









Bidrager til, at patient eller pårørende oplever at have indflydelse på behandling og beslutninger
Er med til at styrke patient eller pårørendes ressourcer og mestring af sygdom.
Skaber ny indsigt og forbedringer som følge af en aktiv inddragelse.
Er metodemæssigt velfunderet
Er evaluereret eller planlagt evalueret
Har potentiale til at kunne udbredes til andre afdelinger
Er med til at fremme en patientinddragende kultur på afdelingen

Hvornår kåres vinderen?
Vinderes kåres ved Danske Regioners generalforsamling den 6. april 2017 i Aarhus.

Hvad får vinderen?
Der vil blive udarbejdet en film om vinderinitiativet. Filmen vil blive vist på Danske Regioners
generalforsamling og dermed for ca. 300 mennesker med interesse for sundhedsvæsenet. Filmen kan også
frit anvendes af vinderinitiativets egen organisation. Herudover modtager vinderen et gavekort på 10.000
kr., der skal bruges til at forbedre de fysiske rammer på afdelingen (udsmykning).

Hvem står bag kåringen?
Danske Regioner uddeler prisen i regi af Borgernes Sundhedsvæsen.

Hvordan findes vinderen?
Alle de indkomne initiativer vil blive præsenteret for en bedømmelseskomite bestående af repræsentanter
fra Danske Patienter, SIND, FOA, DSR, Lægeforeningen, KL og regionerne. Bedømmelseskomiteen
nominerer de 5-10 bedste initiativer til at vinde prisen.
Vinderen blandt de 5-10 nominerede initiativer kåres af et patientpanel. Hver paneldeltager giver
initiativerne point ud fra bedømmelseskriterierne. Det initiativ, der samlet får flest point, vinder prisen.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Borgernes Sundhedsvæsen på Danske Regioners hjemmeside her

Mere information om kåringen af ’Årets borgerinddragende initiativ’ fås hos Anne Sofie Sørensen på e-mail:
aso@regioner.dk

