Kandidater til Samhandlingsprisen for 2018
Universitetssykehuset Nord-Norge og de 30 kommunene i lokalsykehusområdet har i
fellesskap opprettet Samhandlingsprisen. Prisen er på kr. 50 000,- samt et innrammet diplom,
og deles ut på Samhandlingskonferansen.
Vi ber nå om forslag på hvem som skal tildeles Samhandlingsprisen 2018.
Ved å foreslå kandidater til Samhandlingsprisen er du med på å gi positiv oppmerksomhet til
aktiviteter og tiltak på god samhandling. Vinnerne av Samhandlingsprisen får mulighet til å
presentere tiltaket/tjenesten under Samhandlingskonferansen som arrangeres den 27. og 28.
november 2018 på Scandic Ishavshotell i Tromsø.
I statuttene for Samhandlingsprisen heter det blant annet;
 Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN og en
eller flere kommuner i lokalsykehusområdet.
 Brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus, systematikk og god ressursutnyttelse
vektlegges.
 Begrunnet forslag til prismottakere sendes pr. e-post til magne.nicolaisen@unn.no
merket: «Samhandlingsprisen 2018».
Frist for å foreslå kandidater er 1. september.
Vedlagte skjema benyttes for å foreslå kandidater (se neste side).
Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt på telefon: 917 36 289 eller
epost magne.nicolaisen@unn.no

Med vennlig hilsen
Magne Nicolaisen
Avdelingsleder

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Samhandlingsavdelingen

Tlf: +47 917 36 289

Mob: +47 917 36 289

Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling.

1

Samhandlingsprisen 2018
Begrunnet forslag sendes til magne.nicolaisen@unn.no merket:” Samhandlingsprisen 2018”.
Frist 1. september 2018.

1. Navn på samhandlingstiltak/tjeneste.

2. Navn på kontaktperson og sone/enhet som deltar fra kommunen/kommunene.

3. Navn på kontaktperson og avdeling/klinikk som deltar fra UNN.

4. Beskrivelse av samhandlingstiltaket (se statutter - neste side).

5. Hvilken overføringsverdi kan dette prosjektet ha for andre avdelinger/kommuner? Beskriv!

6. Navn, e-post adresse og telefonnummer til den som foreslår dette tiltaket til prisen.

7. Øvrige opplysninger, evt. utdypende informasjon.

Vedlegg med utdypende informasjon om samhandlingstiltaket kan også sendes per post til;
Samhandlingsavdelingen, Kvalitets- og Utviklingssenteret, UNN HF, Boks 35, 9038 Tromsø.
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Statutter for Samhandlingsprisen:
1. Samhandlingsprisen deles ut av UNN og kommunene i lokalsykehusområdet i
fellesskap.
2. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN og en
eller flere kommuner.
3. Brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus, systematikk og god ressursutnyttelse
vektlegges.
4. Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN, og prispengene
fordeles likt mellom kommunen(e) og UNN.
5. Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner.
6. Prisen deles ut årlig.
7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 1. september.
8. Begrunnet forslag til prismottakere sendes på e- post til: magne.nicolaisen@unn.no
9. Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO) er
jury.
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