
 

 

Invitation 

Prisuddeling for patientforeninger på Folkemødet 2017 

Kære patientforening 

 

Hver dag gør I en stor forskel for de mennesker i Danmark, som har et sværere liv 

pga. en sygdom eller lidelse - Jeres arbejde har betydning for mange mennesker. 

Den indsats vil vi i SundhedsParlamentet fortsat gerne hylde og samtidig være med til 

at øge kendskabet til jeres arbejde for at forbedre vilkårene for de mange danskere, 

der lever et liv med sygdom. 

 

Derfor uddeler vi igen i år ved et særligt arrangement i SundhedsParlamentet 2017 to 

priser til patientforeninger på årets Folkemøde – nemlig ’Bedste initiativ’ og 

’Ildsjælprisen’. 

 

Prisen ’Bedste initiativ’ gives til den patientforening, der gennem et særligt initiativ 

har fået skabt større kendskab til en sag, har fået flyttet holdninger eller har opnået et 

resultat til gavn for patientgruppen. Det kan være et projekt, hvor I har tænkt ud af 

boksen og været særligt innovative eller et projekt, hvor I har opnået et stærkt 

resultat, som I er særligt stolte af, og som har styrket jeres forenings arbejde. Både 

store kampagner og små nålestiksaktiviteter er velkomne. Alt er tilladt. Projektet skal 

blot være gennemført i 2016 eller i 2017. 

 

Desuden uddeler vi ’Ildsjælprisen’ til en person fra en patientforening, som har 

udvist særlig gejst og højt engagement i sit arbejde til fordel for patienterne. 

 

Kåringen af vinderen foregår i forlængelse af det tilbagevendende arrangement i 

SundhedsParlamentet  ’Patientrådet’, hvor tre patienter fra tre forskellige 

patientforeninger udfordrer politikerne på sundhed og kommer med konkrete forslag 



 
 

til forbedringer, som de kan bruge i deres videre arbejde. 

 

Vinderen af ’Bedste initiativ’ får efter kåringen mulighed for at præsentere idéen og 

arbejdet bag tiltaget på scenen i SundhedsParlamentet. Yderligere modtager 

vinderen af ’Bedste initiativ’ en præmie på 10.000 kr. til foreningens arbejde eller et 

valgfrit kursus i f.eks. sociale medier hos Effector til en værdi af 20.000 kr. Vinderen 

af ’Ildsjælprisen’ modtager en præmie på 5.000 kr. til sit arbejde i foreningsregi eller 

et valgfrit kursus hos Effector til en værdi af 10.000 kr. 

 

Sådan indstiller du et initiativ eller en person 

Klik her eller gå ind på sundhedsparlamentet.dk under ’Prisuddeling’ og udfyld 

formularen, så indstiller du til SundhedsParlamentets prisuddeling for 

patientforeninger. I er velkommen til at indstille så mange projekter, I ønsker. Frist for 

indstillinger er den 18. april 2017. Efterfølgende vil et dommerpanel nominere tre fra 

hver kategori, og så igangsætter vi en afstemning på Sundhedsparlamentet.dk for at 

finde frem til vinderen. 

 

Vi håber, at jeres forening har lyst til at deltage. 

Med venlig hilsen 

Christian Juul Nielsen 

 

 

 

Har du spørgsmål til prisuddelingen, er du velkommen til at kontakte Christian Juul Nielsen på 

mail cjn@effector.dk eller tlf. 28 51 17 43  

 

 

 

 

 

 

 

http://effector.us12.list-manage.com/track/click?u=13d4e117cbaac807fc32b3eff&id=d58c7823b1&e=eb41add554
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