
    Dansk Selskab for Medicinsk Fysik 

 

Retningslinjer for tildeling af DSMF 

 

- Ung Fysiker Pris 

 

DSMF kan af foreningens midler uddele en uddannelsespris. Prisen gives alene på grundlag af det 

udførte videnskabelige arbejde i forbindelse med uddannelse til hospitalsfysiker i henhold til 

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1252 122 af 11. november 2010 ”Bekendtgørelse om 

specialuddannelse til hospitalsfysiker”. Prisen gives til en kandidat fra fagområdet onkologisk 

strålebehandling, diagnostisk radiologi eller nuklearmedicin. 

Bestyrelsen for DSMF bestemmer hvert år, om der skal uddeles en pris. 

Prisens størrelse fastsættes ligeledes af bestyrelsen. 

Prismodtageren kan frit disponere over pengebeløbet. 

 

Krav til kandidaten 

En eventuel prismodtager skal være indstillet af uddannelsesrådet under DSMF til 

Sundhedsstyrelsens godkendelse senest i kalenderåret før prisens uddeling. 

Kandidaten behøver ikke at være medlem af DSMF. 

 

Idégrundlag 

Formålet med prisen er 

• at stimulere til forskning og udvikling inden for medicinsk fysik i Danmark 

• at hæve og fastholde det videnskabelige niveau indenfor medicinsk fysik 

• at fremme kvaliteten og antallet af publikationer indenfor medicinsk fysik. 

 

Procedure for udvælgelse 

Uddannelsesrådet udvælger op til tre personer, som skønnes værdige til at modtage prisen. 

Personer kan indstilles til prisen indtil tre år efter endt uddannelse. 

Uddannelsesrådet fremsender til bestyrelsen det videnskabelige arbejde udfærdiget af de 

nominerede kandidater. Bestyrelsen for DSMF foretager det endelige valg af prismodtager. 

Herved sikres at idegrundlaget for prisen fastholdes og udvælgelsen foretages af en uafhængig 

instans. 

Indstillingerne fra uddannelsesrådet offentliggøres ikke. 

 
Kriterier 

De enkelte videnskabelige arbejder bedømmes med udgangspunkt i 

• videnskabelig nyhedsværdi 

• originalitet 

• kvalitet i præsentationen 



De tre kriterier indgår med samme vægt i bedømmelsen. 

 

Prismodtagelsen 

Overrækkelse af prisen vil normalt finde sted på DSMF’s symposium eller generalforsamling. 

Overrækkelsen indledes med en kort begrundelse for den valgte kandidat. Prismodtageren får ved 

overrækkelsen et diplom samt et pengebeløb. Det forventes, at prismodtageren holder et 

foredrag om projektarbejdet umiddelbart efter prisoverrækkelsen. 

 

Betegnelse for prisen 

Den officielle prisbetegnelse er på dansk: "DSMF - Ung Fysiker Pris" og på engelsk: "DSMF - 

Young Physicist Award". 

 

Offentliggørelse 

Bestyrelsen videregiver oplysninger om prisuddeling og prismodtager til pressen (dagblade, 

Ingeniøren med videre). Alle prismodtagere listes på DSMF’s hjemmeside. 
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