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1. Velkomst 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 REP 18: Udvidelse af repræsentantskabet og indførelse af 

dialogmøde mellem repræsentantskab og regionsbestyrelser 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer 

samt drøfter valg  

Resumé: 

Forslaget indebærer, at repræsentantskabet udvides med ni medlemmer: 

 At der vælges fem repræsentantskabsmedlemmer af og blandt alle med-
lemmer i Danske Fysioterapeuter 

 At Dansk Selskab for Fysioterapi får to fuldgyldige medlemmer af repræ-
sentantskabet. Disse skal vælges af og blandt bestyrelsen for DSF med 
repræsentantskabets anbefaling om, at formanden er én af de to repræ-
sentanter. 

 At arbejdstager- og arbejdsgiversektionerne får hvert et fuldgyldigt medlem 
af repræsentantskabet, som vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne og 
med repræsentantskabets anbefaling om, at formanden vælges. 

Forslaget indebærer også, at der indføres et dialogmøde, hvor regionsbesty-

relsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer mødes til politiske drøf-

telser. Mødet afholdes i de år, hvor der ikke afholdes repræsentantskabs-

møde. 

 

2.2 REP 18: Ny sammensætning af repræsentantskabet – fleksibel 

sammensætning  

 



Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK (PF) har stillet forslag om at lade de to nye 

sektionsbestyrelser udpege én repræsentant fra hver bestyrelse til repræsen-

tantskabet; at lade Dansk Selskab for Fysioterapi udpege to repræsentanter 

fra deres bestyrelse til repræsentantskabet samt at der vælges fem ordinære 

medlemmer ved urafstemning i hele landet til repræsentantskabet. Disse for-

slag er også stillet af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, hvorfor de 

vedtægtsmæssigt behandles i det forslag. 

Praktiserende Fysioterapeuter foreslår derudover, at hver fraktion og fagligt 

selskab med mere end 100 medlemmer udpeger fra deres bestyrelse én re-

præsentant til Repræsentantskabet. De resterende har to pladser på valg til 

sammen. 

Forslag fra Marianne Kongsgaard på vegne af PF.  

 

2.3 REP 18: Rotationsordning  

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Der indføres en begrænsning på funktionstiden på maksimalt 12 år for for-

mand, regionsformænd og medlemmer af hovedbestyrelsen. 

 

Forslag fra Agnes Holst, Stefan Kragh, Kirsten Ægidius, Ruben Fjord Bredholt 

 
2.4 REP 18: Fuldtidshonoreret næstformand 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag.  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter er en forening i rivende udvikling. Både hvad angår 

medlemstal, og hvad angår opgaver. Derfor er der behov for en fuldtidshono-

reret næstformand.  

Forslag fremsat af Tine Nielsen, Katja Milling Knudsen med flere.  

 

2.5 REP 18: Ændring af tiltrædelsestidspunkt og frist for 

kandidatanmeldelse 



Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tiltræder vedtægtsændringsforslaget og 

indstiller det til repræsentantskabsmødet. 

Resumé: 

I forbindelse med hovedbestyrelsens evaluering af formandsvalget 2018 på 

mødet den 12. april var der enighed om, at valgperiodens afslutning ikke bør 

kollidere med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Derfor 

foreslås det, at valgperioden begynder den 1. oktober (i stedet for nu den 1. 

april). Som konsekvens flyttes kandidatanmeldelses- og tiltrædelsestidspunk-

terne for regionsformændene til hhv.  1. oktober og 1. december. Forslaget in-

debærer også, at valgkampens længde forkortes med en måned.  

 
2.6 REP 18: To yderligere hovedbestyrelsesmedlemmer 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Der er blevet flere medlemmer i foreningen med mange flere forskelligrettet 

arbejdsfelter og interesser. Derfor foreslås det, at der skal vælges to mere ind 

i hovedbestyrelsen, således at det giver hovedbestyrelsen en større brede i 

repræsentationen og bedre mulighed for at få flere nuancer i de politiske be-

slutninger.  

Katja Milling Knudsen, Børge Bo Hansen, Stine Holm Pedersen, Eik Bjerre, 

Charlotte Larsen, Tine Nielsen, Line Schiellerup Rasmussen.  

 

2.7 REP 18: Repræsentation af studerende i hovedbestyrelse og på 

repræsentantskabet 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tiltræder vedtægtsændringsforslaget og 

indstiller det til godkendelse i repræsentantskabet. 

Resumé: 

I forlængelse af drøftelsen på sidste hovedbestyrelsesmøde er her det kon-

krete vedtægtsændringsforslag, således at der af og blandt fysioterapistude-

rende medlemmer ved urafstemning vælges en observatør til hovedbestyrel-

sen samt at denne tillige indgå som observatør på repræsentantskabsmødet. 



2.8 REP 18: Medlemskab uden dansk autorisation 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen foreslår repræsentantskabet at ændre ved-

tægterne, således at hovedbestyrelsen kan optage udenlandske fysioterapeu-

ter uden dansk autorisation i Danske Fysioterapeuter. 

Resumé: 

I fortsættelse af sidste hovedbestyrelsesmøde er her forslaget til konkret æn-

dring af vedtægterne, hvilket åbner for, at hovedbestyrelsen kan dispensere 

fra kravet om dansk autorisation. I forslagsteksten understreges, at hovedbe-

styrelsen konkret skal vurdere om den udenlandske autorisation har et efter 

dansk vurdering tilstrækkeligt højt niveau. 

 
2.9 REP 18: Revision af fundats til Danske Fysioterapeuters Fond  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen Indstiller til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab 

2018, at fundats til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 

praksisudvikling revideres.  

Resume: 

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudviklings 

fundats skal revideres, på baggrund af hovedbestyrelsens ønske om udvi-

delse af fondsbestyrelsen.   

Hovedbestyrelsens ønske er begrundet i, at en udvidelse af fondsbestyrelsen 

vil sikre, at bestyrelsen er habil i bedømmelse af fondsansøgninger.  

Ændringsforslaget rummer udvidelsen af antallet af medlemmer sammen med 

en redaktionel gennemskrivning af fundatsen. Alle de operationelle og admini-

strative arbejdsgange fjernes fra fundatsen.  

 
2.10 REP 18: Dansk Selskab for Fysioterapi får fast plads i Danske 

Fysioterapeuters Fond   

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 



Det foreslås, at Dansk Selskab for Fysioterapi tildeles en fast plads i fondsbe-

styrelsen i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og prak-

sisudvikling 

 

Forslag fra Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber.  

 
2.11 REP 18: Pulje til støtte for udarbejdelse og opdateringer af 
faglige retningslinjer m.v. 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag.  

Resumé: 

Det foreslås, at der oprettes en årlig pulje til ansøgning om tilskud til udarbej-
delse og revision af retningslinjer, høringssvar og forløbsprogrammer, der kan 
ansøges af de faglige selskaber i fysioterapi. 

 

Forslag fra Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber. 

 

2.12 REP 18: Faglighed i fysioterapi  

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter skal beskrive og operationalisere fagligheden i fysio-
terapi, udarbejde politik for faglighed og arbejde for aftaler, der understøtter 
faglighed.  

 

Forslag fra Morten Høgh på vegne af Dansk Selskab for Smerte og Fysiote-

rapi 

 

2.13 Fortrolig sag 

 

2.14 REP 18: Organisering for praktiserende fysioterapeuter uden-

for overenskomstsystemet, som er parallel med det etablerede SU-

system 

 

Indstilling: 



Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Der skal etableres en organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor 
overenskomstsystemet, som er parallel med det etablerede SU-system. 

 

Forslag fremsat af Stefan Kragh, Morten Topholm, Mathias Holmquist, og 

Mark Ebbesen. 

 

2.15 REP 18: Analyse af konsekvenserne af ydernummersystemet 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Forslagsstillerne ønsker repræsentantskabets opbakning til at forpligte Dan-
ske Fysioterapeuters hovedbestyrelse til at gennemføre en analyse af yder-
nummersystemets konsekvenser for fysioterapeuter i praksissektoren. Både 
dem uden for og dem indenfor ydernummersystemet.  
 
Analysen skal være gennemført, så den kan danne grundlag for, at Repræ-
sentantskabet i 2020 kan fastsætte foreningens fremtidige holdning og politik 
på området. 

 

Forslag fra Mark Ebbesen, Stefan Kragh, Morten Topholm og Mathias Holm-

quist. 

 

2.16 REP 18: Kommission om styrket medlemsinvolvering og -

demokrati 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Det foreslås, at hovedbestyrelsen nedsætter en kommission bestående af 
strategiske repræsentanter fra foreningen suppleret af eksterne eksperter i 
medlemsinvolvering og -demokrati. Kommissionen skal komme med forslag til, 
hvordan foreningen kan udarbejde og gennemføre tiltag, der sikrer øget med-
lemsinvolvering i demokratiske processer. 

 

Forslag fra Rasmus Sylvest Mortensen, Charlotte Larsen, Tine Nielsen, Stine 

Holm Petersen, Katja Milling Knudsen og Børge Bo Hansen. 



 

2.17 REP 18: Tiltag til anerkendelse af medlemmer 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

For bedre at fastholde og rekruttere skal foreningen i højere grad end vi gør i 

dag, give opmærksomhed til det enkelte medlemmer.  Forslagsstillerne fore-

slår, at dette sker igennem anerkendende tiltag, der vil styrke foreningsfølel-

sen, tilknytningen og engagementet hos det enkelte medlem.  

Forslaget er fremsat af Line Schiellerup, Charlotte Larsen og Tine Nielsen. 

 

2.18 REP 18: Strategi for decentral medlemsservice 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Som led i foreningens indsats med fastholdelse og rekruttering at medlemmer, 
bør der ske en styrkelse af den decentrale medlemsservice. 

Indenfor denne repræsentantskabsperiode, udvikler hovedbestyrelsen, en 

strategi, der udvikler på supporten til foreningens tre nøgle funktioner i decen-

tral medlemsservice, TR, Amir og SU-medlemmer. 

Forslag fremsat af Line Schiellerup og Charlotte Larsen  

 

2.19 REP 18: Styrkelse af den centrale politiske struktur  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag.  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, skal i den næste periode arbejde 

med og komme med forslag til en styrkelse af foreningens landspolitiske struk-

tur, således at foreningen kan få en stærkere central politisk styring, mere poli-

tisk tilstedeværelse og øge den politiske interessevaretagelse.  

Forslag fremsat af Charlotte Larsen, Line Schiellerup  



 

2.20 REP 18: Balance i foreningens fokus på Løn- og 

ansættelsesvilkår for offentligt og privatansatte 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Der ønskes en diskussion af, hvordan der sikres en fortsat balance i det politi-

ske fokus af løn/ansættelsesvilkår for medlemmer i den offentlige og private 

sektor.  

 

2.21 REP 18: Oprettelse af turnusordning 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Skal Danske Fysioterapeuter arbejde for oprettelse af en Turnusordning for 

studerende/fysioterapeuter efter Bacheloruddannelsen? Det ønskes diskuteret 

på repræsentantskabsmødet.  

Forslag fra Marianne Kongsvang på vegne af Praktiserende Fysioterapeuter i 

Danmark  

 

2.22 REP 18: Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter  

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen drøfter og tilkendegiver mening om forslag  

Resumé: 

Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi ønsker, at 
repræsentantskabet diskuterer, hvorvidt godkendelse af specialisering i fysio-
terapi skal afhænge af samtidigt medlemskab af Danske Fysioterapeuter og 
de faglige selskaber i fysioterapi 

 

Forslag fra Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber 

2.23 Fortrolig sag 



 

2.24 REP 18: Rekreationsfondens bestyrelse 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsens tager orienteringen til efterretning  

Resumé: 

Rekreationsfondens bestyrelse er valgt for en fire-årig periode. I bestyrelsen 

sidder Lotte Højmark, der ikke er på valg denne gang, samt Ulla Boesen samt 

Ingrid Knudsen, der begge er på valg og genopstiller.  

Der er opslag på fysio.dk, hvor der efterlyses kandidater, med deadline 21. 

september.  

 

2.25 REP 18: Kollegialt Råd 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

Resumé: 

Der skal vælges tre medlemmer samt tre suppleanter til Det Kollegiale Råd.  
 
Det Kollegiale Råd består af tre medlemmer, der vælges af Danske Fysiotera-
peuters repræsentantskab. Et skal være praktiserende, et offentligt ansat og 
et skal have særlig indsigt i fysioterapeutiske spørgsmål. Medlemmerne væl-
ges for 2 år ad gangen, og man kan genvælges 2 gange. Herudover skal væl-
ges tre personlige suppleanter. 
 
Det Kollegiale Råd består i dag af: Susanne Grøn Nielsen, Nordsjællands 
Hospital (formand), Marit Larsen Bech, Nørager Fysioterapi og Tilde Rands-
borg, Rigshospitalet, der alle genopstiller.  

Suppleanter er: Jeanette Præstegaard (suppleant for Susanne Grøn Nielsen), 
Charlotte Larsen (suppleant for Tilde Randsborg), der begge genopstiller samt 
Mark Ebbesen (suppleant for Marit Larsen Bech), der ikke genopstiller.  

Der er opslag på fysio.dk med deadline 21. september for kandidater til rådet.  

 
2.26 REP 2018: Forretningsorden for repræsentantskabsmøde 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender tilføjelse til forretningsorden 



Resumé: 

På det seneste repræsentantskabsmøde blev det drøftet, om en repræsen-
tants kan forlange skriftlige afstemning om fremsatte forslag. Tilføjelsen til for-
retningsordenen har til hensigt at præcisere, at det kun er i forbindelse med 
personvalg, at der kan foretages skriftlig afstemning.  

 

2.27 Fortrolig sag 

 

2.28 Fortrolig sag 

 

2.29 Strategi 2020 - forslag til proces 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tiltræder forslag til proces for Strategi 2020 

Resumé: 

På baggrund af hovedbestyrelsens ønske om en mere dynamisk strategipro-

ces med fokus på medlemsinddragelser, fagligt og politisk momentum samt 

styrkelse af fællesskaber i Danske Fysioterapeuter fremlægges forslag til pro-

ces og tidsplan for den kommende strategiperiode.  

Afsæt for strategien er formulering af en fælles ambition for Danske Fysiotera-

peuter, kortlægning af de aktuelle strategiske udfordringer og prioritering af de 

mest kritiske mål for Danske Fysioterapeuter, de såkaldte ”Must Win Battles”.  

Oplægget inddrager også de strategiske dilemmaer og paradokser, som Dan-

ske Fysioterapeut løbende står i.    

På mødet vil processen og tidsplanen blive fremlagt mundtligt.  

 

2.30 Danske Fysioterapeuters brandingindsats – aktiviteter 2018-

2020 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender nærværende forslag til de frem-

adrettede indsatser for 2018-2020.  

Resumé: 

Brandingindsatsen er med til at indfri foreningens strategiske pejlemærke om, 

at forening og fysioterapi skal være et stærkt brand. Der er defineret tre mål-

grupper for indsatsen: befolkning, politikere og medlemmer. Indsatsen har i 

2018 primært fokus på medlemmerne som målgruppe og med jubilæet som 

væsentligt tema. 



 

Opgørelse af Danske Fysioterapeuters organisationsprocent pr. 1. januar 

2018 sammenholdt med efterårets medlemstilfredshedsanalyse (MSI) viser et 

tydeligt behov for at arbejde videre med foreningens brand over for medlem-

merne.  

 

På denne baggrund anbefales, at de fremadrettede indsatser fortsat fokuserer 

på medlemmerne som den primære målgruppe for at styrke medlemmernes 

opfattelse af og relation til foreningen. Med medlemmerne som brandambas-

sadører når foreningen samtidig ud til de øvrige målgrupper såsom befolknin-

gen med fortællinger om fagets nytteværdi. 

 

2.31 Fortrolig sag 

 

2.32 Fortrolig sag 

3. Sager til orientering 

3.1 Strategiplan: Status på indsats for studerende og 

dimittender/nyuddannede 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen i vedlagte notat til efter-

retning. 

Resumé: 

I juni 2016 vedtog hovedbestyrelsen en ramme for Strategiplan 2018 bestå-

ende af tre strategiske bevægelser. Bevægelse 3 indeholder tre fokusområder 

inden for ’Fastholdelse, rekruttering og medlemsinddragelse’. 

Dette notat gør status over, hvordan der arbejdes med aktuelle aktiviteter for 

fokusområde 3A, Fysioterapeutstuderende, og fokusområde 3B, Dimittender 

og nyuddannede. 

De igangværende indsatser er centreret omkring implementering af ambassa-

dører for foreningen på alle uddannelsessteder samt fastholdelsesindsatsen 

over for dimittender i form af dimittendopkald. 

Samtidig udvikles og implementeres fastholdelseskommunikation rettet mod 

forskellige tidspunkter i studielivet, før, under og efter dimission samt den før-

ste tid som nyuddannet. Formålet er at markedsføre værdien og relevansen af 

medlemskabet og styrke relationen og loyaliteten.  
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

3.2 Strategiplan: Danske Fysioterapeuters erhvervsstrategi  



Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

I marts 2018 besluttede hovedbestyrelsen at inkludere erhvervsstrate-
gien i Strategiplan 2018. Forud var gået en drøftelse af fokusering og 
skærpelse af indsatsen for selvstændige fysioterapeuter på hovedbe-
styrelsesmødet i december 2017.  

Beslutningen blev, at fokusere på at motivere til en større iværksætterlyst 

og en øget vækstkultur blandt fysioterapeuter. Den såkaldte ”Iværksættertragt” 

med fokus på breddetilbud og kritisk masse. De strategiske prioriteringer føl-

ges.  

Der er udviklet en digital startpakke, som er tilgængelig for medlemmer på fy-

sio.dk, rådgivningskoncept er justeret, medlemmer er inddraget i fht. temaer 

for gå-hjem-møder, der er en øget efterspørgsel og der har været stor aktivitet 

omkring politisk påvirkning og implementering af ny lovgivning. Fx: behandler-

stedsgebyrer, persondata, koda-afgifter for hold og senest frit valg på genop-

træning. 

 

3.3 Retningslinjer og kommunikationsplan for valg af formand i 
Region Sjælland 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Resumé: 

Der skal vælges ny formand i Region Sjælland. Der er udarbejdet kommunika-
tionsplan og sket en tilretning af de retningslinjer, som hovedbestyrelsen tidli-
gere har besluttet for samarbejdet mellem kandidaterne og sekretariatet.  

 

4. Orientering fra møder  

5. Eventuelt 

 

 



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter 26. januar 2018 
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