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2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 Lukket punkt

2.2 Nye prioriterede områder til Danske 
Fysioterapeuter fond for perioden 2021 - 2024 

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 godkender nye prioriterede områder for Danske Fysioterapeuters fond inden for 
hovedområdet forskning og praksisudvikling for perioden 2021-2024. 

 godkender fortsat uddeling af ét ph.d. stipendium á 400.000 kr. samt et post. doc. 
stipendium á 450.000 kr. årligt i perioden.

Resumé:

Hvert fjerde år udpeger hovedbestyrelsen nye prioriterede områder, som særligt skal 
tilgodeses ved tildelinger fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling. 

Oplægget til nye prioriterede områder er baseret på fondsbestyrelsens anbefalinger og 
overvejelser, statens forskningsstrategi Forsk2025 og høringssvar fra uddannelsesinstitutioner 
og faglige selskaber.  

Nye prioriterede områder under hovedområde forskning
 Mental sundhed. 

o Området skal bygge videre på de tidligere indsatser målrettet psykiatri og 
mental sundhed, men åbne op for forskning udenfor psykiatrien i relation til 
mental sundhed i en bred forståelse

 Individualiseret patient/borgercentret praksis 
o Området skal omfatte forskning i individuelle fysioterapeutiske tilbud til 

patienter/borgere hvor borgere/patienter inddrages i behandlingsforløbene
 Implementeringsforskning, fra laboratorie til virkelighed 

o Området skal medvirke til at styrke, at forskning tager afsæt i problemstillinger 
formuleret i klinisk praksis og efterfølgende implementeres i praksis
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Nye prioriterede områder under hovedområde praksisudvikling
 Anvendelsen af ny teknologi i fysioterapien 

o Området er en videreførelse af et tidligere område, som vurderes fortsat at 
være relevant at prioritere

 Nye arbejdsområder og arbejdsformer 
o Området er en videreførelse af et tidligere område 

 Implementering af forskning og evidensbaseret praksis 
o Området er en videreførelse af et tidligere område og er i tråd med det nye 

foreslåede prioriterede område for hovedområdet forskning

Overvejelserne vedr. udvælgelse af de nye prioriterede områder er beskrevet i bilag 5. 

2.3 Ulighed i sundhed og #enmillionstemmer

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter 

 borgerforslaget fra #enmillionstemmer.
 Danske Fysioterapeuters handicappolitiske holdninger.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen træffer beslutning om 

 at inddrage relevante faglige selskaber. 

Resumé:

Der lægges op til en drøftelse af Ulighed i Sundhed i forbindelse med den forestående 
behandling af borgerforslaget fra #Enmillionstemmer og evalueringen af det specialiserede 
socialområde. Og den debat, der forventeligt vil følge. Målet er at formulere en position i 
forhold til debatten. 

Margit Jonsson fra #Enmillionstemmer er blevet inviteret til at indlede punktet med en 
præsentation af bevægelsen og det fremsendte borgerforslag.

2.4 Ny samarbejdsstruktur for HB/DSF/FS

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen
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 udpeger 2 - 3 personer til koordinationsudvalg.

Resumé:

HB og DSF drøftede på fællesmøde den 28. januar 2021 et udkast fra en fælles arbejdsgruppe 
vedr. ny samarbejdsstruktur for HB/DSF/FS samarbejdet. 

Hovedbestyrelsen skal på dette møde udpege 2-3 person fra hovedbestyrelsen til det 
nyetablerede koordinationsudvalg.

2.5 Karriereudvikling for fuldtidsarbejdende politisk 
valgte

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 beslutter model for karriereudvikling for fuldtidsarbejdende politisk valgte. 

Resumé:

På seneste møde behandlede hovedbestyrelsen forslag fra regionsformændene om model for 
karriereudvikling målrettet fuldtidsarbejdende politisk valgte. 

Et flertal i hovedbestyrelsen anerkendte modellen men stillede spørgsmålstegn ved den del af 
modellen, som giver mulighed for frikøb i op til 6 uger i relation til diplom- eller 
masteruddannelse. 

Hovedbestyrelsen bad regionsformændene udarbejde en blødere formulering, som peger på 
mulighed for frikøb ud fra individuel vurdering.

2.6 Formen på referater fra hovedbestyrelsesmøder

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 drøfter formen på referater fra hovedbestyrelsesmøderne.

Resumé:

Referater fra hovedbestyrelsesmøder kommer på fysio.dk og kan derfor læses af alle (fortrolige 
punkter undtaget). Derfor kan referaterne for de interesserede give omverdenen et indblik i, 
hvad der foregår i hovedbestyrelsen. 
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Referaterne i deres nuværende form fungerer både som dokumentation af beslutninger truffet 
i hovedbestyrelsen samt af den debat og de argumenter, der ledte op til beslutningen. 

Efter ønske fra hovedbestyrelsen tages en drøftelse af, hvilken form der ønskes på referaterne 
fra hovedbestyrelsesmøderne fremadrettet. Eksempelvis er det blevet nævnt, at det er 
relevant med en snak om nuværende praksis, hvor der bliver nævnt navne under nogen 
punkter, mens navne udelades under andre punkter.

3 Sager til orientering

3.1 Forsikringsområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 tager orienteringen til efterretning.

Resumé:

UP har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra PF, Erhvervsnetværk for Frie 
Praktiserende Fysioterapeuter, Arbejdsgiversektionen og SALS, som skal se nærmere på 
sundhedsforsikringsområdet, herunder hvordan kommunikationen til medlemmerne om 
reglerne på området kan forbedres.

Herudover har et hovedbestyrelsesmedlem gjort opmærksom på, at i hvert fald et enkelt 
forsikringsselskab yder tilskud til behandlinger, hvor der beløbsmæssigt gøres stor forskel på, 
hvilke faggrupper der giver behandlingerne.

Sekretariatet vil give en mundtlig status på mødet.

3.2 Lukket punkt

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt


