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2 Sager til diskussion / beslutning 
 

2.1 Lukket punkt 

 

 

2.2 Kortlægning af fysioterapiforskning i Danmark 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• tager orientering om kortlægningen af fysioterapiforskning i Danmark til 
efterretning.  

Resumé: 

Konsulentfirmaet COWI kortlagte i sommeren 2020 fysioterapiforskningen i Danmark 
på vegne af Novo Nordisk. Det skete blandt andet med input fra en række 
fysioterapeutiske forskere samt Danske Fysioterapeuter.   

Kortlægningen havde til formål at identificere og give et samlet overblik over, hvilke 
institutioner og områder som gennemfører fysioterapiforskning i Danmark. 
Kortlægningen går på hvem og hvor mange forskningen gennemføres af, fordelt på 
køn.   

På baggrund af kortlægningen vil Novo Nordisk Fonden vurdere omfanget af den 
eksisterende fysioterapiforskning i Danmark med henblik på mulig finansiel støtte til 
forskningsområdet, samt en vurdering af om Novo Nordisk Fonden bør stifte en ny 
komité for fysioterapiforskning. 

Konsulent fra COWI Laura Kvorning fremlægger rapportens konklusioner og forklare 
hvor langt Novo Nordisk Fonden er med deres overvejelser.  

Den vedhæftede rapport er fortrolig og må ikke omdeles eller videreformidles.  

 

2.3 Forslag til revideret strategi for Danske Fysioterapeuters Fond for 
uddannelse, forskning og praksisudvikling  
 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Drøfter forslag til revideret strategi for Danske Fysioterapeuters fond for 
uddannelse, forskning og praksisudvikling.   

• Godkender forslag til revideret strategi for Danske Fysioterapeuters fond for 
uddannelse, forskning og praksisudvikling.   
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Resumé: 

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling blev stiftet 
i 2010 målrettet en strategisk anvendelse af Danske Fysioterapeuters fondsmidler. Med 
stiftelsen blev en række mindre fonde og puljer samlet til en fond med et strategisk 
sigte.  

Siden stiftelsen har Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling bl.a. fokuseret på at opbygge forskningskompetence hos 
fysioterapeuter. Fonden har i den sammenhæng været med til at finansiere 17 ph.d. og 
3 post. doc forløb. I dag er der over 130 fysioterapeuter med en ph.d.-titel. Og over 50 
er registeret som ph.d.-studerende   

Fondsbestyrelsen forslår nu en revision af strategien for fonden og som følge heraf at 
igangsætte nye tiltag for at løfte den fysioterapeutiske forskning. Den reviderede 
strategi lægger op til at øge fokus på implementering af forskningsviden samt at 
understøtte nye forskningsmiljøer, så de bliver selvopholdende.  

Oplægget til den reviderede strategi vil blive fremlagt af en repræsentant fra 
fondsbestyrelsen.   

 

2.4 Anerkendelse af medlemmer 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender tiltag til anerkendelse af medlemmer.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har på to møder hen over sommeren drøftet tiltag til anerkendelse af 

medlemmer på baggrund af en beslutning fra repræsentantskabsmødet 2018.  

På seneste møde blev der truffet beslutning om, at medlemmerne skal anerkendes på 

baggrund af 25 års og evt. 40 års anciennitet som medlem af foreningen. Videre blev 

det besluttet, at anerkendelsen skal udmøntes ved, at medlemmet modtager en særlig 

jubilæumsnål og ved, at medlemmet tilbydes offentlig hædring ved at komme på en 

dertil indrettet ”hall of fame” på foreningens website.  

Der fremlægges nu forslag til tiltag med afsæt i ovenstående (bilag 1).  
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2.5 Alternative modeller for en mere retvisende organisationsprocent 
 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Drøfter fordele og ulemper ved de skitserede modeller for beregning af 
organisationsprocenten 
 

Resumé: 

Organisationsprocenten i Danske Fysioterapeuter måles årligt som andelen af 
medlemmer blandt autoriserede fysioterapeuter under folkepensionsalderen med 
bopæl i Danmark. En udfordring ved den nuværende definition af 
organisationsprocenten er, at antallet af medlemmer måles op imod samtlige personer 
med autorisation som fysioterapeut uanset om disse rent faktisk kan betragtes som 
fysioterapeuter eller ej. 

I bilag 1 beskrives fordele og ulemper ved to alternative modeller for en mere 
retvisende organisationsprocent. De to modeller vil på hver deres måde forsøge at 
korrigere for, at der findes autoriserede fysioterapeuter, der ikke kan betragtes som del 
af den fysioterapeutiske arbejdsstyrke. 

 

2.6 Forslag til repræsentantskabsmødet 2020: faglige standarder for kurser og 
efteruddannelse 

 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager forslag til repræsentantskabsmødet til efterretning 
 

Resumé: 

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapeutisk 
Lymfødembehandling, Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed 
samt Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi har fremsat 
forslag om faglige standarder for kurser og efteruddannelse til det ordinære 
repræsentantskabsmøde. Sekretariatet har orienteret om, at hovedbestyrelsen ønsker 
at udskyde behandlingen af forslag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 
2021, men selskaberne fastholder at ville stille forslaget nu. Hvis repræsentantskabet 
ikke vælger at udskyde behandlingen af forslaget, bør hovedbestyrelsen således 
forholde sig til det. Dette får hovedbestyrelsen mulighed for at gøre på det 
næstkommende hovedbestyrelsesmøde i oktober måned, hvor sekretariatet forinden 
har haft lejlighed til at kigge nærmere på forslaget.  

Konkret består forslaget af to delforslag:  
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1) Alle uddannelser, der udbydes af eller rettes mod medlemmer af Danske 
Fysioterapeuter, skal leve op til nogle fastsatte minimumskrav.  

2) Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi forpligter sig til i 
samarbejde at fremsætte forslag om indførelsen af normer for faglig udvikling 
(Continuing Medical Education) i fysioterapi senest til næste ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

 

2.7 Budgetopfølgning 2. kvartal 2020 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- godkender budgetopfølgningen for 2. kvartal 2020 

 

Resumé: 

Budgettet for 2020 viste et overskud på 48.000 samt et træk på egenkapitalen på i alt 

1,875 mio. kr.  

På baggrund af budgetopfølgningen for 2. kvartal 2020 forventes nu et driftsoverskud 

for hele 2020 på 2,64 mio. kr. samt et træk på egenkapitalen på 4,23 mio. kr. Det 

samlede resultat for 2020 er forbedret med ca. 0,25 mio. kr.   

De ændrede forventninger skyldes primært primært Corona-krisen. 

 

2.8 Budget 2021 - 22 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender referat fra budgetdrøftelse den 26. august 2020 

• godkender forslag til budget 2021-2022. 
 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har på fire møder i forår/sommer 2020 drøftet budgettet for 2021-

2022. Budgettet skal forelægges repræsentantskabet til orientering på kommende 

repræsentantskabsmøde. 

På 2. drøftelse i maj besluttede hovedbestyrelsen budgettet med tilhørende 

investeringer og besparelser på nær besparelsen på den politiske struktur. På 4. 

drøftelse i august besluttede hovedbestyrelsen at reducere de foreslåede besparelser 
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på virtualisering af mødeaktiviteten. Desuden var der ikke opbakning til de foreslåede 

besparelser på telefonrådgivning og forhandling.  

Sekretariatet har på baggrund af hovedbestyrelsens input justeret budgetforslaget.   

Det samlede budgetforslag viser nu et driftsunderskud på 233.000 kr. i 2021 og på 
605.000 i 2022, idet 2½ årsværk af de besluttede besparelser fortsat holdes udenfor 
budgettet, men forventes udmøntet ved naturlig afgang i løbet af 2021-22. 

 

2.9 Forslag til HB mødekalender 2021 
 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Godkender mødekalender for 2021 

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede på seneste møde principper for tilrettelæggelse af 
mødekalender for 2021. 

Der fremlægges nu et forslag til mødekalender, hvor følgendes principper for møder 
afprøves: 

• Der holdes kun undtagelsesvis to dages møder 

• HB konf. placeres efter ekstraordinært REP  

• Ét møde deles op i 2 halvdagsmøder 

• Fire af de 10 møder afholdes digitalt, herunder de to halvdagsmøder. 

Bemærk, at reservering af datoer til HB konference i januar fastholdes til efter ordinært 
REP i november. Såfremt REP godkender ekstraordinært REP i marts, ændres de tre 
dage til en to dages HB møde, hvor bl.a. forslag fra repræsentanterne skal behandles.   

 

3 Sager til orientering 

3.1 Lukket punkt 

 

4 Koordineringspunkter 
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