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Forslag nr. 2 Ændring af fundats for Danske Fysioterapeuters Pris 
 
Fremsat af Hovedbestyrelsen 
 
 
Forslag:  1 
 2 
Fundatsen for Danske Fysioterapeuters Pris ændres, så flere fysioterapeuter, der er medlemmer af 3 
Danske Fysioterapeuter, kan modtage prisen.  4 
 5 
Baggrund:  6 
 7 
Danske Fysioterapeuters Pris blev første gang uddelt i 2001. Som udgangspunkt blev prisen 8 
indstiftet og uddelt for at fremme udvikling af faget gennem uddannelse og forskning.  9 
Fundatsen er i årenes løb blev ændret.  10 
 11 
I 2004 kunne prisen ansøges af fysioterapeuter, som har afsluttet et master- eller kandidatprojekt 12 
inden for de seneste to år. I 2005 fik prisen navnet ”Forskningsfondens Særlige Pris” og blev 13 
målrettet fysioterapeuter, som har udmærket sig særligt forskningsmæssigt, uddannelsesmæssigt 14 
eller på anden vis har ydet en særlig indsats indenfor udviklingen af det fysioterapeutiske felt.  15 
 16 
I 2013 skiftede prisen navn til Danske Fysioterapeuters Pris, hvor formålet blev ændret til, at prisen 17 
skal fremme kvaliteten og udviklingen indenfor det fysioterapeutiske fagområde.  18 
 19 
Kommissoriet for Danske Fysioterapeuters Pris skal gøres bredere, så prisen kan uddeles såvel til 20 
fysioterapeuter, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det fysioterapeutiske felt, som til 21 
medlemmer der på anden vis har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller 22 
foreningen.  23 
 24 
Prisen kan således gives til forskeren, der har sat sig tydelige spor, lederen, der har skabt udvikling 25 
og udvist god ledelse, tillidsrepræsentanten, som på forbilledlig vis har varetaget kollegaernes 26 
interesser, virksomhedslederen, som er gået nye veje og har skabt vækst og nye jobs, samt til alle 27 
de andre fysioterapeuter, der på anden vis har gjort sig fortjent til prisen. 28 
 29 
Samtidig nedsættes et bedømmelsesudvalg, der dels får til opgave at vurdere indstillinger fra 30 
medlemmer, dels på egen hånd kan indstille fysioterapeuter, som de mener fortjener at komme i 31 
betragtning til prisen.  32 
 33 
Bedømmelsesudvalget skal udover 2 hovedbestyrelsesmedlemmer bestå af 2 ordinære 34 
medlemmer, som på baggrund af opslag har ansøgt om at sidde i bedømmelsesudvalget. Således 35 
får bedømmelsesudvalget et bredere fundament for at vælge, anerkende og hædre en 36 
fysioterapeut, som har gjort en særlig indsats. 37 
 38 
Det er fortsat HB, som på baggrund af indstillinger fra bedømmelsesudvalget, udpeger 39 
prismodtageren.  40 
 41 
Derudover skal der gøres en ekstra og mere målrettet indsats for at reklamere for Danske 42 
Fysioterapeuters Pris internt i foreningen.  43 
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 44 
Fundats for Danske Fysioterapeuters Pris  45 
 46 
§1  47 
Prisen er stiftet i 2001. 48 
 49 
Danske Fysioterapeuters Pris har det overordnede formål at hædre, anerkende og fremme kvalitet 50 
og udvikling indenfor det fysioterapeutiske fagområde.  51 
 52 
Prisen er målrettet fysioterapeuter, der har gjort en særlig indsats for at udvikle det 53 
fysioterapeutiske felt og har ydet en ekstraordinær indsats for professionen, kollegaerne eller 54 
foreningen.  55 
 56 
Prisen uddeles én gang årligt. 57 
 58 
Prisen overrækkes ved et større arrangement i Danske Fysioterapeuter. 59 
 60 
§2  61 
Alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstilles til Danske Fysioterapeuters 62 
Pris.  63 
 64 
Alle medlemmer kan indstille til prisen. 65 
 66 
Bedømmelsesudvalget kan indstille til prisen. 67 
 68 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udpeger prismodtageren på baggrund af indstillinger fra 69 
bedømmelsesudvalget. 70 
 71 
§3 72 
Prisen er på 50.000 kr. 73 
 74 
Danske Fysioterapeuters Pris finansieres af Danske Fysioterapeuters driftsbudget. 75 
 76 
§4 77 
Hovedbestyrelsen nedsætter bedømmelsesudvalg, bestående af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer 78 
og 2 ordinære medlemmer. 79 
 80 
Bedømmelsesudvalget får til opgave at vurdere indstillinger fra medlemmer og kan på egen hånd 81 
indstille fysioterapeuter til Danske Fysioterapeuters Pris.  82 
 83 
Hovedbestyrelsen udpeger bedømmelsesudvalget for en 2-årig periode. 84 
 85 
§5 86 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse godkender administrativ vejledning, som beskriver de 87 
administrative processer ved uddeling af Danske Fysioterapeuters Pris. 88 
 89 
Økonomi:  90 
 91 
Ingen økonomiske konsekvenser  92 


