Helse Vests utdanningspris
- statutter
§ 1 Formål
Formålet med Helse Vests utdanningspris er fokusere på den svært viktige rollen utdanning
spiller for helseforetakene, og gi oppmerksomhet til et tiltak som på særlig godt vis
fremhever dette. Tiltaket som premieres må enkeltvis eller i samhandling heve og fremme
det faglige nivået på utdanning av helsepersonell i regionen. Utdanning må bidra til
fremtidens behov i helseforetakene, og i fellesskap møte de utfordringene vi står overfor.
Helse Vest ønsker derfor gjennom utdanningsprisen å fremme tiltak som bidrar til å oppnå
denne visjonen.

§ 2 Innledende bestemmelser
Vinneren av utdanningsprisen mottar 100 000 kroner og et kunstverk. Prispengene skal
brukes til videre utdanningsarbeid og tiltak. Prisen forvaltes og deles ut av Helse Vest.
Prisen kan gis til grupper, team og klinikker som ved ulike initiativ/tiltak har gjennomført en
betydningsfull innsats for utdanning i virksomhetene i foretaksgruppen i Helse Vest.
Prisen er åpen for utdanningstiltak rettet mot alle grupper av lærende, som studenter i
grunnutdanning, spesialistutdanning, praksistiltak, opplæring og videreutvikling av
medarbeidere, i tillegg til etter- og videreutdanninger.
Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av Samarbeidsorganet for utdanning.
Retningslinjer for juryens arbeid finnes i § 5.
Helse Vest tildeler prisen og den deles ut i forbindelse med den årlige
utdanningskonferansen som arrangeres av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning.
Vinneren må gi en presentasjon på Helse Vests utdanningskonferanse.

§ 3 Kriterier
1. Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av kvalitet i utdanningen.
Tiltaket må gi varig verdi, ha bidratt til tydelige positive resultater og kan inneholde
nyskapende elementer.
2. Tiltaket bør ha utviklingsmuligheter og overføringsverdi til andre.

§ 4 Krav til nominasjonen
Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde
beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Nominasjonen
bør også inkludere en beskrivelse av hvordan tiltaket kan videreutvikles og ha
overføringsverdi til andre.
Alle kan nominere kandidater til utdanningsprisen. Nominasjonen kan være inntil to A4sider. I tillegg kan artikler, omtaler og lignende linkes til i dokumentet.

§ 5 Juryens sammensetning og mandat
Juryen skal bestå av 3-4 medlemmer. Regionalt Samarbeidsorgan for utdanning oppnevner
jurymedlemmer fra både UH-sektoren og helseforetakene.
Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3.
Juryen skal kåre én vinner, og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning.
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