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1. Velkomst 

2. Sager til diskussion/beslutning 
 
2.1 Fortrolig sag 
 
2.2 Fortrolig sag 
 
2.3 Fortrolig sag  
 
2.4 Budgetopfølgning, 1. halvår 2017 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Resumé: 
Resultatet for 1, halvår 2017 viser et underskud på 1,165 mio. kr.   
For hele 2017 forventes et underskud på driftsbudgettet på under 100.000 kr. I 
forhold til budgettet er der tale om en forbedring på knap 200.000 kr. Der 
forventes et træk på egenkapitalen på godt 3,6 mio. kr. hvilket er 80.000 kr. 
mindre end forventet på baggrund af 1. kvartal.   

3 Sager til orientering 

3.1 Fortrolig sag 

3.2 Status på branding-indsats 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen i vedlagte notat til 
efterretning. 

Resumé: 
Brandingindsatsen skal være med til at indfri foreningens strategiske 
pejlemærke om, at forening og fysioterapi skal være et stærkt brand. 
Indsatsen løber henover 2017 og 2018 og tager sit udgangspunkt i 
foreningens grundfortælling og slogan. Der er defineret tre målgrupper for 
indsatsen: befolkning, politikere og medlemmer. 
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Hovedbestyrelsen blev i marts 2017 præsenteret for en konkret plan for 
Danske Fysioterapeuters brandingindsats. 

Vedlagte notat gør status over, hvordan vi arbejder med aktuelle aktiviteter, 
forestående events og større begivenheder. På HB-mødet suppleres notatet 
med konkrete eksempler. 

 
3.3 Risikobaseret tilsyn 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 
Styrelsen for Patientsikkerhed har udpeget fysioterapeuter i praksis til 
risikobaseret tilsyn i 2017. I alt 125 praktiserende fysioterapeuter vil blive 
varslet tilsyn.  
 
Der er i samarbejde med regionsformændene og Styrelsen for 
Patientsikkerhed afholdt 5 regionale møder om tilsyn på klinikker.  
Formålet med møderne var, at medlemmerne fik viden om baggrunden og 
formålet med tilsynene og hvordan tilsynsbesøget praktisk kommer til at 
foregå.  
Målepunkterne blev gennemgået og medlemmerne fik redskaber til at arbejde 
med patientsikkerhed på klinikkerne.  
 
Inden møderne fik deltagerne tilsendt materiale til forberedelse af mødet, 
ligesom deltagerne efter møderne fik tilsendt yderligere materiale, slides mv. 
 
Godt 600 medlemmer deltog på møderne. Mødet i København blev optaget på 
video og ligger nu på fysio.dk 
 
Der vil på mødet blive givet en orientering om møderne og medlemmernes 
respons på møderne. 

4 Orientering fra møder  
 
 
5 Eventuelt 
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