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Årlig utmärkelse från DBT Sverige för uppsats/innovation av betydelse för DBT i Sverige  
  
Föreningen DBT-Sverige delar ut pris för årets bästa:  
 
1) uppsats om 15 hp/examensarbete/specialistarbete som undersöker DBT, BPS/EIPS eller 
närliggande områden  
 
2) innovations- eller utvecklingsprojekt för verksamhet för patienter med BPS/EIPS där 
föreningen med fördel kan sprida idéen/erfarenheten till andra team som arbetar med 
patienter med BPS/EIPS eller närliggande områden.  
 
Alla medlemmar i föreningen kan nominera: 
1) en uppsats om 15 hp/examensarbete/specialistarbete som de anser har hög kvalitet och 
hög relevans för området. 
 
2) innovations- eller utvecklingsprojekt inom vårdverksamhet som håller hög kvalitet och har 
hög relevans för området.  
 
Det som kan nomineras är en uppsats om 15 hp, en forskningsstudie, ett specialistarbete 
alternativt ett innovations- eller utvecklingsprojekt. De personer som är ansvariga för det 
nominerade arbetet får dela på priset. Den som redan har fått en utmärkelse av föreningen 
kan inte nomineras.  
 
Bedömningsförfarande:  
Förslagen bedöms av tre expertbedömare med högskoleexamen och hög kompetens inom 
DBT och BPS/EIPS. En av bedömarna ska vara disputerad. Dessa personer utses av styrelsen 
och arvoderas för detta arbete. Personerna bedömer förslagen blinda, dvs utan att känna till 
vem/vilka som är ansvariga eller vem som har nominerat. Bidragen poängsätts på ett sätt 
som resulterar i att högre poäng innebär en högre placering. Finns det 10 bidrag, poängsätts 
bidragen med poäng 1 till 10. Det bästa bidraget får 10 poäng. Poängen räknas sedan 
samman för de tre expertbedömarna. Det bidrag som får högst poäng får utmärkelsen. Har 
två eller fler bidrag samma poäng är det rangordningen från den disputerade bedömaren 
som avgör vilket bidrag som utnämns. Anses två bidrag vara lika bra kan föreningen i 
undantagsfall ge två bidrag utmärkelse. Om inget bidrag anses vara tillräckligt bra utses 
ingen vinnare. De tre bedömarna stämmer av vilket beslut man vill meddela styrelsen efter 
det att var och en har lämnat in sina bedömningspoäng till styrelsen.  
 
Tidsangivelse:  
Uppsats/examensarbete/specialistarbete respektive projektbeskrivning kan nomineras 
mellan 1 juni (t.ex. 2021) och 1 maj (t.ex. 2022). Detta säkerställer att 
föreningens beslutsprocess hinner bli klar till årsmötet/DBT-dagarna då vinnare presenteras 
och får sin utmärkelse. Det nominerade arbetet får inte vara äldre än från föregående år.   
  



 
Version 2023-03-05 

 
Utmärkelse: 
Varje vinnande bidrag får en prissumma på 3000 sek som kan användas för 
kompetensutveckling såsom kostnad för utbildning eller inköp av litteratur. Finns flera 
ansvariga för det vinnande bidraget delar dessa på prissumman. Vinnare redovisar för 
styrelsen vad prissumman används till. Vinnaren erbjuder sig att presentera sin 
uppsats/examensarbete/specialistarbete respektive projekt för medlemmarna, vid lämplig 
tidpunkt och i överenskommelse med styrelsen. Vinnarna får också delta på föreläsningarna 
under DBT-dagarna utan extra kostnad (detta inkluderar inte hotell- och resekostnader). 
 
Nomineringstexten:  
För att kunna nominera ett bidrag behöver det finnas: 
1) ett abstrakt på högst en A4-sida som beskriver uppsats/examensarbete/specialistarbete 
respektive  
2) en sammanfattande beskrivning av projektet på högst en A4-sida.  
 
Utöver detta abstrakt/sammanfattning som bör innehålla introduktion/bakgrund, 
metodbeskrivning, resultat och diskussion, bör även själva 
uppsatsen/examensarbetet/specialistarbetet lämnas in respektive en mer detaljerad 
projektbeskrivning som dock inte ska omfatta mer än 5-10 sidor, beroende på vad som är 
rimligt utifrån projektets omfattning.  
 
Nomineringar mejlas till ordförande för DBT Sverige: Anna Lindström 
anna.b.lindstrom@gmail.com. Skriv ”Nominering DBT Sverige” i ämnesraden.  
 
Styrelsen för DBT Sverige 
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