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AD DAGSORDENENS PUNKT 4B – FORSLAG TIL BESLUTNING 
 
 
Forslag nr. 1 Danske Fysioterapeuters Innovations- og iværksætterpris nedlægges 
 
Fremsat af Hovedbestyrelsen 
 
 
Forslag: 1 
 2 
Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Danske Fysioterapeuters Innovations- og 3 
Iværksætterpris nedlægges.  4 

 5 
Baggrund:  6 
 7 
Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris blev indstiftet af repræsentantskabet i 8 
2012. Prisen er på 30.000 kroner og finansieres af Danske Fysioterapeuter.  9 

Formålet med prisen er at anerkende nytænkning og fysioterapeutisk virksomhed, som har medført 10 
eller har klar udsigt til at medføre nye fysioterapeutiske stillinger, og som har positiv effekt på 11 
danskernes sundhed.  12 

Prisen uddeles til en fysioterapeut eller en fysioterapeutisk virksomhed, der har skabt mere 13 
sundhed og nye fysioterapeutiske arbejdspladser. Prisen kan kun uddeles til medlemmer af 14 
Danske Fysioterapeuter.  15 

Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelser udpeger på baggrund af indstillinger fra 16 
medlemmerne fem regionale prisvindere. Hovedbestyrelsen vælger blandt de regionale vindere 17 
den endelige prisvinder af Innovations- og Iværksætterprisen. 18 

Modellen med fem regionale vindere, som konkurrerer om den endelige pris, skal være med til at 19 
sikre, at medlemmer får kendskab til prismodtagerne og give bedre mulighed for pressedækning 20 
via de lokale og regionale medier.  21 

Prisen har været uddelt tre gange.  22 

I 2014 var prismodtageren Casper Jannick Juul Jensen, i 2015 Peter Maindal og i 2016 Hanne 23 
Brusgaard Pedersen og Dorthe Drachmann. 24 

I 2014 og 2015 blev der udpeget fem regionale vindere, mens prisen i 2016 blev uddelt i to 25 
regioner, da der ikke var indkommet forslag til relevante kandidater i de tre øvrige regioner.  26 

Begrundelse: 27 

I juni 2016 drøftede hovedbestyrelsen Danske Fysioterapeuters priser og evaluerede i den 28 
forbindelse Innovations- og Iværksætterprisen. Hovedbestyrelsen besluttede på den baggrund af 29 
indstille til repræsentantskabet, at prisen bliver nedlagt.  30 

Erfaringerne fra de første tre år er, at det er vanskeligt at få medlemmerne til at indstille kandidater 31 
til prisen. Prisen har været annonceret gentagne gange i Fysioterapeuten, på fysio.dk, i 32 
foreningens nyhedsbreve og på facebook. Derudover er relevante netværk og fysioterapeuter 33 
blevet bedt om at gøre reklame for priserne og indstille kandidater, ligesom at regionsformændene 34 
og regionsbestyrelserne har gjort en stor indsats for at fortælle om prisen og finde kandidater. Men 35 
uden den store effekt.  36 
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Selv om der brugt mange ressourcer på pressearbejdet, herunder at få taget billeder af 37 
overrækkelser af såvel regionale og landsdækkende vindere, er resultatet beskedent. På tre år har 38 
der været 8 omtaler i regionale og lokale dagblade, 7 omtaler i lokale ugeaviser, 9 omtaler i 39 
fagblade og magasiner og 7 omtaler i webmedier. Dermed sagt, at priserne ikke giver mulighed for 40 
at skaffe en stor mængde presseomtale. 41 

Hovedbestyrelsen indstiller (i et andet forslag) endvidere til repræsentantskabet, at fundatsen for 42 
Danske Fysioterapeuters pris ændres, så der fremover bl.a. bliver muligt at give den til 43 
fysioterapeuter, der har været innovative eller som iværksættere har sikret fysioterapeuter nye 44 
jobs. Dermed vil det også fremover være muligt at tilgodese det formål, som Innovations- og 45 
Iværksætterprisen skulle opfylde.  46 

 47 
Økonomi:  48 
 49 
Besparelse på 50-60.000 kroner om året, inklusive prisbeløbet samt omkostninger til diplomer, 50 
pressebilleder m.v.  51 


