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Nominera till… 
Matts Halldin pris, Årets Sös:are, Årets AT-läkare, ST-priset för 
förbättringsarbete, ST-priset för vetenskapligt arbete, bästa 
magisteruppsats och Sös innovationspris 

 

Föreningen Opuscula Medica bildades 1961 på Södersjukhuset. 
Föreningen är ideell och stöttar medicinsk forskning, utveckling, 
utbildning och innovation. Alla medarbetare på Sös är välkomna 
att bli medlemmar. Föreningen förfogar över fondmedel och delar 
ut en rad olika priser. Nu är det dags att nominera till: 

 

Matts Halldin pris 2022 
Priset tilldelas en läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal för 
betydelsefulla utbildningsinsatser inom klinisk sjukvård. Nomineringarna ska 
innehålla motivering och en sammanfattning av den föreslagnes meriter. Alla 
anställda på Sös och inom Region Stockholm är välkomna att skicka in ett skriftligt, 
motiverat förslag på en lämplig kandidat. Priset består av 25 000 kronor och delas ut 
under Sös FoUUi-vecka i november (vecka 46).  

 
ST-priset för förbättringsarbete 2022 
Detta pris syftar till att uppmärksamma och premiera framgångsrika 
förbättringsarbeten under ST-utbildningen. Under sin ST-utbildning ska ST-läkaren 
inhämta kunskaper om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och 
kvalitetsarbete. Detta pris delas ut till den ST-läkare som på ett exceptionellt sätt 
initierat och ansvarat för genomförande av ett systematiskt förbättringsarbete med 
betoning på helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta och mätbarhet. Följande 
rubriker behöver finnas med: Projektnamn, problem/bakgrund, mål/mätetal, hur 
arbetet har genomförts i team, mätningar över tid och resultat. Priset består av 5 000 
kronor och delas ut under Sös FoUUi-vecka i november (vecka 46). 

 
ST-priset för vetenskapligt arbete 2022 – nytt pris för i år! 
Detta pris syftar till att uppmärksamma och premiera framgångsrika vetenskapliga 
arbeten under ST-utbildningen. Under sin ST-utbildning ska ST-läkaren inhämta 
kunskaper om och kompetens i hur forskning bedrivs och används i praktiken. Detta 
pris delas ut till den ST-läkare som på ett exceptionellt sätt genomfört och 
dokumenterat ett vetenskapligt arbete under 2021. Vi tittar särskilt på att relevant 
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metod har använts och vilken patientnytta som arbetet ger upphov till. Studien får inte 
ingå i en avhandling och den nominerade får inte vara doktorand eller avlagt 
doktorsexamen. Priset består av 5000 kronor och delas ut under Sös FoUUi-vecka i 
november (vecka 46). 
 

Årets Sös:are 2022 
Priset delas ut till den person som har Södersjukhuset som sin arbetsplats, för 
förtjänstfull arbetsinsats präglad av Sös-andan: prestigelös – professionell – lyhörd. 
Priset instiftades 2002 och består av ett stipendium à 5 000 kronor. Personer från alla 
yrkeskategorier kan nomineras. Alla medarbetare på Sös är välkomna att skicka in ett 
skriftligt, motiverat förslag samt foto på en lämplig kandidat. Priset delas ut under Sös 
FoUUi-vecka i november (vecka 46). 
 
 
Årets AT-läkare 2022 
Föreningen vill uppmärksamma alla duktiga AT-läkare på Södersjukhuset, ta vara på 
dem och påminna alla medarbetare om uppdraget att utveckla AT-utbildningen. 
Prissumman är på 5 000 kronor och tilldelas den AT-läkare som utmärkt sig genom 
särskild kompetens och professionell och personlig utveckling i enlighet med Sös 
värdegrund och mål. Nominering kan göras av alla medarbetare på Sös och alla AT-
läkare som har tjänstgjort eller tjänstgör på Södersjukhuset under innevarande år kan 
nomineras. Priset delas ut under Sös FoUUi-vecka i november (vecka 46). 

 
Pris för årets bästa magisteruppsats 2022 
För att uppmärksamma de medarbetare som skriver magisteruppsats har föreningen 
instiftat ett pris för Bästa Magisteruppsats som har eller kommer att kunna ha 
betydelse för utvecklingen av den kliniska vården. Nomineringen ska innehålla en 
beskrivning av magisteruppsatsen och dess betydelse i det kliniska patientarbetet. 
Uppsatsen ska vara försvarad och godkänd under höstterminen 2021 eller 
vårterminen 2022. Alla anställda på Sös är välkomna att skicka in ett skriftligt, 
motiverat förslag på en lämplig kandidat. Prissumman är på 5 000 kronor och priset 
delas ut under Sös FoUUi-vecka i november (vecka 46). 
 
 
Södersjukhusets innovationspris 2022 
Föreningen Opuscula Medica har även instiftat ett pris för bästa innovation. En 
innovation som bidrar till ett förbättrat patientomhändertagande utifrån god, säker 
och resurseffektiv vård. Med innovation avses både produkter och processer/flöden. 
Alla anställda på Sös är välkomna att skicka in ett skriftligt, motiverat förslag på en 
lämplig kandidat. Prissumman är på 5 000 kronor och priset delas ut under Sös 
FoUUi-vecka i november (vecka 46). 
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Så nominerar du  
Skicka in din nominering via webbformuläret på Sös intranät: 
https://intranat.sos.sll.se/nominera2022   
Sista nomineringsdag är 14 september. 

Läs mer om Opuscula Medica och tidigare pristagare på Sös intranät: 
https://intranat.sos.sll.se/opusculamedica 
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