
SKEMA TIL INDSTILLING AF KANDIDAT 2019 
 

 

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  
Gitte Krogh Madsen  
Roskilde Lægehus  
Allehelgensgade 22 
4000 Roskilde  
 
 
 
 

Begrundelse for 
indstilling: 

 
 
Gitte Krogh Madsen har været praktiserende læge i 12 år i Roskilde 
Lægehus.  
Gitte har især de sidste år lagt et stort arbejde via IRF, 
Lægemiddelsstyrelsen, Region Sjællands lægemiddelenhed i at lave 
retningslinjer som også er anvendelige inden for afhængighedsskabende 
medicin samt antibiotika til Almen Praksis- såvel regionalt som 
nationalt.  
Herudover har hun været vejleder for en farmaceut studerende der skrev 
speciale om Proton Pumpe hæmmer (PPI) i almen praksis.  
For Lægemiddelenheden har Gitte været konsulent til medicin 
gennemgange -med særlig fokus på yder områder hvor der er mangel på 
kollegial sparring. Og det er mit indtryk hun her har givet fagligsparring 
til mere opdateret medicin gennemgang end en løftet pegefinger.  
 
Gitte arbejder for at formidle bedst tilgængelig viden for at fremme og 
højne kvaliteten i Almen Praksis og derfor skal hun have prisen. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Læge Betina O Kornblit  
           Haraldsborgvej 56  
           4000 Roskilde  
Mobil 42431468  
Email : betina@kornblit.dk 
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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 

 
 
 


