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Poul Brix Initiativpris 2019 

 
 

Fremsendes til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets projektkontor  
(KAP-S@regionsjaelland.dk) senest den 1. marts 2019 kl. 12.00. 

 
OPLYSNINGSSKEMA 

Oplysninger om den/de 
kandidater der indstilles 
til prisen: 

 
Praktiserende læge og praksisuddannelseskoordinator 
Kristine Skytte Hansen, 
Lægerne Østerbro 
Vendsysselvej 21 
4800 Nykøbing Falster 
 

Begrundelse for 
indstilling: 

 
 
Lolland-Falster er som bekendt et udfordret område på mange måder. 
Herunder problemer med lægedækning og vanskeligheder med at 
tiltrække uddannelseslæger til almen praksis stillinger i området. 
Kristine Skytte Hansen har igennem flere årtier kæmpet for at fastholde 
kvaliteten området i uddannelsen af kommende praktiserende kolleger. 
Hun brænder tydeligvis for denne opgave, som hun går til med 
diplomati, fleksibilitet, humor og ikke mindst ved at være vedholdene og 
pragmatisk. Forhold der er bidende nødvendigt for også at holde 
”dampen oppe” hos dygtige tutorer i gode praksis, som alligevel gang på 
gang må se sig forbigået ved at blive fravalgt af uddannelseslægerne. 
 
Hendes bidrag til den lægelige videreuddannelse gennem denne lange 
årrække er vi mange der er hende tak skyldig. 
 
Dette er mit hovedargument for at indstille Kristine Skytte Hansen, men 
jeg har fået hvisket i øret at hun vist også er  PLO K formand i 
Guldborgsund Kommune , en vigtig post, som hun også har taget 
ansvaret for at dække. 
 
 
 
 

Oplysning om 
vedkommende som 
indstiller kandidat (navn, 
mail og tlf. nr.) 

 
Praktiserende læge Helge Madsen 
Lægecenter Korsør 
helmads@dadlnet.dk 
Mobil 20675744 
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Kriterier: 
 
Formål 
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets Initiativpris er en anerkendelse til en eller flere personer 
fra almen praksis, som har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere og mobilisere læger og 
praksispersonale inden for kvalitetsudviklingsarbejdet i Region Sjælland. 
 
Udvalget vil vægte kandidater, der enten gør en ekstraordinær indsats for at profilere almen 
medicin på kvalitetsudviklingsområdet, har gjort en særlig indsats i arbejdet med 
organisationsudvikling inden for almen praksis, eller har vist vejen i forhold til at sikre rekruttering 
og/eller generationsskifte i almen praksis. 
 
Prisen uddeles efter følgende kriterier 
 

1. Prisen gives til en person eller gruppe af personer, der ikke alene har gjort en særlig indsats 
for at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis, men også har vist handling og resultater 
 

2. Der lægges vægt på initiativer, som tager udgangspunkt i dagligdagen i almen praksis og 
som øger kvalitet og arbejdsglæde i almen praksis 

 
3. Initiativet skal være til fordel og glæde for andre end initiativtageren selv 

 
4. Det anses som positivt, hvis initiativet er skabt på baggrund af et samarbejde mellem flere 

forskellige praksis i regionen - gerne på tværs af sygehuse og kommuner 
 

5. Det anses som positivt, hvis initiativet viser sig at indeholde mulighed for etablering af nye 
og spirende initiativer 

 
 
 
 
 
 
 
 


