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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

2.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2021 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orientering vedr. forberedelserne af X-REP til orientering.  

• godkender udkast til dagsorden og vejledende tidsplan.  

• drøfter og beslutter streaming fra mødet samt mulighed for at optage og gemme, 

hvorvidt X-REP skal streames og optages. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 27. og 

lørdag den 28. august på Hotel Storebælt, Nyborg.  

Forberedelserne er i fuld gang og nærværende punkt har til formål at give HB et overblik over 

de forberedende processer, som er planlagt for HB frem mod mødet i august.  

Der er udarbejdet en oversigt over HBs forberedelser på egne møder i forår/forsommer (bilag 

1).  

Videre er der udarbejdet en oversigt over forslag til behandling, så HB kan orientere sig i, hvor 

langt forberedelserne af de på nuværende tidspunkter kendte forslag er (bilag 2). Bemærk, at 

bilaget er fortroligt i og med, at oversigten ikke er fuldkommen og endelig.  

HB har på HBM i januar evalueret streaming af mødet som mulighed for medlemsdeltagelse. 

Mulighed for at optage og gemme mødet med henblik på at gøre det tilgængeligt for 

medlemmerne på fysio.dk blev endvidere drøftet. HB skal på dette møde tage endelig stilling til 

dette (bilag 3) 

Endelig er der udarbejdet udkast til dagsorden (indkaldelse) og udkast til vejledende tidsplan 

for mødet. HB skal på mødet godkende disse (bilag 4+5). 
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2.2 Treårig repræsentantskabsperiode - de afledte 

effekter 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• træffer beslutning om, hvorvidt der skal stilles forslag om en treårig 

repræsentantskabsperiode. 

 

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet d. 13. januar 2021 blev hovedbestyrelsen forelagt et udkast til 

forslag om treårig repræsentantskabsperiode (bilag 2).  

For at kunne tage stilling til forslaget fandt hovedbestyrelsen, at der er behov for at få belyst 

de afledte konsekvenser, som et sådan forslag vil have. Videre blev der peget på, at der i 

regionsbestyrelserne bør tages en drøftelse af, hvorvidt en treårig valgperiode er for lang og 

derfor vil opleves som en barriere for at stille op til både repræsentantskabsvalg og 

regionsbestyrelsesvalg.  

Overordnet set vil en treårig repræsentantskabsperiode betyde, at der hvert 12. år vil skulle 

afholdes både repræsentantskabsmøde og valg af formand- og regionsformænd i løbet af 

efterår/vinteren.  

Med en treårig repræsentantskabsperioder kan der ligesom i dag opstå behov for 

indsupplering eller i sidste ende suppleringsvalg. Vurderingen er dog, at behovet ikke 

nødvendigvis bliver meget større, end det er i dag.  

Her er der er dog ikke taget højde for, om en treårig repræsentantskabsperiode vil kunne 

betyde, at flere vil udtræde midt i en repræsentantskabsperiode ved ikke at genopstille til 

regionsbestyrelsen, bestyrelsen i et fagligt selskab el. lign. Er dette tilfældet, vil behovet for 

suppleanter og suppleringsvalg helt generelt stige. 

 
 

2.3 Eftersyn - Styrkelse af det decentrale 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter diskussionsoplægget vedr. styrkelse af den decentrale i Danske 

Fysioterapeuter. 
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Resumé: 

Hovedbestyrelsen har tidligere tilkendegivet at ville stille flere forslag til det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde vedr. styrkelse af den decentrale led i foreningen på baggrund af 

eftersynet af den politiske struktur. 

Hovedbestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af de 5 regionsformænd til at 

arbejde med en konkretisering af et sådan forslag. 

Et diskussionsoplæg fra arbejdsgruppen drøftes på mødet. 

 

2.4 Eftersyn - Næstformand 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter udkast til forslag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021 
vedrørende central næstformand. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har tidligere tilkendegivet at ville stille forslag om central 

næstformand/næstformænd på baggrund af eftersynet af den politiske struktur. 

Hovedbestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jeanette Præstegaard, 

Kirsten Ægidius og Sanne Jensen til en konkretisering af et sådan forslag. 

Udkast til forslag fra arbejdsgruppen drøftes på mødet. 

 

2.5 Status på det besluttede budget for 2021-22 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter status på budget 2021-22.  

• drøfter repræsentantskabets kommentarer. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen fremlagde i januar det besluttede budget for 2021-22 for 

repræsentantskabet (bilag 1+2).  

Repræsentantskabet havde en række kommentarer til budgettet. Disse er samlet i bilag 3.  
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På mødet gives en status på det besluttede budget 2021-22 herunder status på udmøntning af 

de besluttede besparelser. Videre gives en status på de kendte og mulige ændringer, som skal 

indarbejdes i et revideret budget frem mod X-REP.  

Hovedbestyrelsen drøfter status, og hvorvidt REPs kommentarer giver anledning til justeringer. 

Videre gives en oversigt over budgetprocessen frem mod X-REP. 

 

2.6 Opfølgning på lønundersøgelsen 2020 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter tilbagemeldingerne fra de to sektioner med henblik på at tilkendegive, hvilke 

anbefalinger Danske Fysioterapeuter skal arbejde videre med.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 13. januar og 27. januar drøftet lønundersøgelsen 2020. 

På mødet den 27. januar havde hovedbestyrelsen dialog med formændene for de to sektioner. 

Her aftalte hovedbestyrelsen og formændene, at de to sektioner skulle arbejde videre med 

konkrete handlinger i forlængelse af lønundersøgelsen.  

Sektionernes tilbagemeldinger fremgår af de to bilag. Nogle anbefalinger er direkte 

implementerbare af sektionen selv f.eks. afholdelse af webinar for klinikejere, mens andre 

kræver en politisk stillingtagen af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse f.eks. spørgsmålet 

om linjen over for arbejdsgivere, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter.  

Det foreslås, at hovedbestyrelsen drøfter forslagene og tilkendegiver hvilke, der skal arbejdes 

videre med. 

 

2.7 Udpegning til referencegruppe om fællesskabs- 

sporet ved plenumsessioner til fagkongres 2022 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• udpeger to hovedbestyrelsesmedlemmer til referencegruppen om fællesskabssporet 
ved plenumsessioner til fagkongres 2022. 
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Resumé: 

Fagkongressens styregruppe1 har besluttet at nedsætte en referencegruppe bestående af to 

repræsentanter fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og to bestyrelsesmedlemmer fra 

DSF.  

Referencegruppens opgave er at kvalificere arbejdet med at fastlægge programmet for fag-

kongressens tre plenumsessioner under fællesskabsporet: Åbningsseancen torsdag, plenum-

seance fredag middag og afslutningsseance lørdag. 

Referencegruppen inddrages på to møder i et sprint, der afvikles over maksimalt to uger.  

  

  

  

3 Sager til orientering 

 

3.1 Slutstatus på forskningsinitiativ i neurofysioterapi 

støttet af Danske Fysioterapeuter 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orienteringen om slutstatus på det neurofysioterapeutiske forskningsinitiativ til 

efterretning. 

 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter indgik i 2016 et samarbejde med Aarhus Universitet, Hammel 

Neurocenter, Aarhus Kommune og VIA University College om støtte til et 

neurofysioterapeutisk forskningsinivitativ for perioden 2016 – 2021.  

Formålet var på sigt at etablere et klinisk professorat i neurofysioterapi ved Aarhus Universitet. 

For den aftalte projektperiode på 5 år var succeskriteriet at have minimum én fysioterapeut, 

som var professorkvalificeret ved afslutning af perioden. Aftaleperioden for 

forskningsinitiativet udløber sommeren 2021. Danske Fysioterapeuter har i perioden støttet 

med 1.168.090 kr., bevilget fra foreningens formue.  

 

 
1 Tina Lambrecht, Gitte Arnbjerg, Karen Langvad, Sille Frydendal, Cecilia Thorsén, Janne Dyrby. 
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Som led i forskningsinitiativet er Iris Brunner, fysioterapeut og PhD., blevet ansat i et lektorat 

på Hammel Neurocenter. Der er udarbejdet en slutstatus, som forelægges for 

hovedbestyrelsen.  

Iris Brunner vil deltage under punktet for at uddybe den fremsendte slutstatus og orientere om 

planerne for konsolideringen af forskningsmiljøet på initiativ fra og finansieret af Hammel 

Neurocenter og Hospitalscenter Midt i Region Midtjylland.  

 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

 

5 Eventuelt 

 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 


