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1. Velkomst 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig sag 

 

2.2 Fortrolig sag 

 

2.3 Regeringens sundhedsreform 



Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter regeringens sundhedsudspil med 

Martin Geertsen, MF (V). 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter har inviteret Martin Geertsen til at holde oplæg og 

drøfte regeringens udspil til sundhedsreform. 

Martin Geertsen er medlem af Folketingets sundhedsudvalg samt bl.a. Lige-

stillingsudvalget og Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Han er derudover 

medlem af Regionsrådet i Hovedstaden, hvor han er Venstres politiske leder, 

og han har tidligere siddet i Københavns Borgerrepræsentation. Martin Geert-

sen er bl.a. socialordfører og har siddet i Folketinget siden maj 2018 (hvor han 

indtrådte som suppleant for Søren Pind). Han sad også i Folketinget fra 2011-

2015.  

Grunden til at netop han er inviteret, er hans dobbeltrolle som både folketings-

medlem og regionsrådsmedlem – og dermed hans større kendskab til et af 

sundhedsvæsenets maskinrum.  

Der er sat en time af til punktet, hvor Martin Geertsen vil indlede. 

 

2.4 God foreningsledelse, styrket politisk indflydelse og mere 

medlemsdeltagelse 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen beslutter at gennemføre et eftersyn af den interne politi-

ske struktur 

Resumé: 

Med henblik på et Danmark efter strukturreformen 2007 gennemførte Danske 

Fysioterapeuter i 2006 en revision af den interne politiske struktur, som mun-

dede ud i etablering af de nuværende fem regioner med tilhørende regionsfor-

mænd. 

 

Det vurderes, at det er sket og kommer til at ske forandringer, som kalder på, 

at den interne politiske struktur vurderes kritisk med henblik på at geare orga-

nisationen til fremtiden.  

 

Der lægges op til en første drøftelse i hovedbestyrelsen om behovet for en ny 

gennemgang af den interne politiske struktur med henblik på at sikre en struk-

tur og et grundlag for foreningsledelse, som understøtter foreningens kerneop-

gave og strategiske ambition. 

 



2.5 Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde 2018 – 

gennemgang af materiale 

 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen gennemgår materiale til repræsentantskabsmøde 2018   

Resumé: 

Der er via Teamshare udsendt indkaldelse, beretning, forslag, regnskab, bud-

get og øvrigt materiale til repræsentantskabsmødet 2018. Der er endvidere 

udsendt mapper til de repræsentanter, der har ønsket sådanne. På mødet 

gennemgås materialet.  

 

2.6 Fortrolig sag 

 

2.7 Afstemning om praksisoverenskomster 

Indstilling: 

Til orientering. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter og RLTN indgik den 7. september 2018 aftale om for-

nyelse af overenskomsterne om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og 

ridefysioterapi. 

Efter godkendelse i HB har aftalen været sendt til afstemning blandt de prakti-

serende fysioterapeuter i perioden 28. september til den 11. oktober. I forbin-

delse med afstemningen har været afholdt 2 informationsmøder for de prakti-

serende. 

829 fysioterapeuter af de 2.556 stemmeberettigede har stemt, hvorved stem-

meprocenten er 32,4 pct. 

89,4 pct. har stemt ja til aftalen, 7,1 pct. har stemt nej og 3,5 pct. har stemt 

blankt. 

De nye overenskomster træder dermed i kraft den 1. januar 2019. 

 

2.8 Budgetopfølgning 1. halvår 2018 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1. halvår 

2018 til efterretning. 

 



Resumé: 

Resultatet for 1. halvår 2018 viser et underskud på 3,1 mio. kr. på foreningens 

driftsbudget. Derudover er der et forbrug på egenkapitalen på 2,4 mio. kr.    

For hele 2018 forventes et underskud på driftsbudgettet på 608.000 kr. I for-

hold til budgettet er der tale om en forværring på 56.000 kr.   

Dertil kommer et forventet træk på egenkapitalen på godt 6,4 mio. kr. hvilket 

er 50.000 kr. mindre end budgetteret.  

 

2.9 Strategi 2020 - Workshop om strategiske udfordringer  

Indstilling:  

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og prioriterer de strategiske udfor-

dringer for Danske Fysioterapeuter som afsæt for strategi 2020   

Resumé: 

Hovedbestyrelsen tiltrådte i september forslag til proces- og tidsplan for stra-

tegi 2020.  

Dette blev fulgt op af en seance på regionsbestyrelseskonferencen, som 

handlede om at beskrive Danske Fysioterapeuters aktuelle strategiske udfor-

dringer.  

Der vil under punktet kort blive samlet op på regionsbestyrelseskonferencen 

inden hovedbestyrelsen bliver bedt om at gentage øvelsen om at formulere og 

prioritere de vigtigste strategiske udfordringer for foreningen. Specifikt for ho-

vedbestyrelsen vil der blive stillet krav om at inddrage et eksternt perspektiv 

på udfordringer, at overskue organisationens samlede kompleksitet samt at 

prioritere alene de mest centrale og strategiske udfordringer.  

Workshoppen vil danne baggrund for den videre proces i hovedbestyrelsen 

med henblik på endelig beslutning om strategien i marts 2019.   

 
2.10 Hovedbestyrelseskonference 2019 

Indstilling: 

At forslag til temaer til hovedbestyrelseskonference 2019 kvalificeres og be-

sluttes 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har planlagt den årligt hovedbestyrelseskonference til afhol-

delse 23. og 24. januar 2019. Konferencen holdes på Tøystrup Gods ved 

Ringe på Fyn (https://www.toystrup.dk/). 

 

Hovedbestyrelsen skal på mødet beslutte de overordnede temaer for konfe-

rencen med henblik på sekretariatets forberedelse.  



2.11 Den fysioterapeutiske opgavevaretagelse 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter udviklingen i den fysioterapeutiske 

opgavevaretagelse og tilkendegiver om holdningspapiret fra 2010 bør revide-

res. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter vedtog for otte år siden et holdningspapir om opgave-

glidning. Med afsæt i en række medlemshenvendelser vedrørende fysiotera-

peuter, der bliver bedt om at løse plejeopgaver, er emnet og holdningspapiret 

relevant at tage op igen.  

På baggrund af medlemshenvendelserne har Danske Fysioterapeuter foreta-

get en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne. Blandt de 51 kommu-

ner, som har svaret, er det kun to kommuner, der vurderer, at fysioterapeuter i 

højere grad end tidligere varetager plejeopgaver. Undersøgelsen indikerer til 

gengæld, at de fysioterapeutiske kompetencer inden for rehabilitering kan 

komme endnu mere i spil i fremtiden. Med afsæt i fem perspektiver lægges 

der derfor op til en indledende drøftelse af udviklingen i den fysioterapeutiske 

opgavevaretagelse. Det foreslås også, at emnet bliver et tema på hovedbesty-

relsens seminar i januar. 

 

2.12 Fortrolig sag 
 

2.13 Evaluering af Fagkongres 2018 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager evalueringen af fagkongres til efter-

retning.  

 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender styregruppen for fagkongres-

sens anbefaling om, at næste fagkongres afholdes i foråret 2022 og at DSF og 

de faglige selskaber får en central placering i organiseringen.  

Resume 

På Fagkongressen 12.-14. april 2018 deltog 1239 deltagere alle tre dage og 

derudover blev der solgt 97 endagsbilletter til hhv. torsdag og fredag. Knap 90 

udstillere havde købt stand i udstillingshallen.  

Som noget nyt i 2018 havde Danske Fysioterapeuter, DSF og de faglige sel-

skaber etableret en fælles stand. Formålet var at vise et udpluk af de tilbud, 

der er til medlemmerne og få flere til at melde sig ind i et fagligt selskab. 

Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum blev markeret med en større ud-

stilling i vandrehallen og gangarealerne, hvilket gav fagkongressen et visuelt, 



professionelt løft. Jubilæet blev desuden markeret med et historisk og et frem-

tidsrettet foredrag, udnævnelse af æresmedlemmer, jubilæumsdans samt 

”guldfest”.  

Projektledelsen af fagkongressen blev varetaget af Susan Kranker og Thomas 

Maribo med reference til styregruppen. Et udpeget videnskabeligt panel sik-

rede det videnskabelige indhold og niveau i det faglige program.  

 

Deltagerevalueringen blev besvaret af 54 % af deltagerne mod hhv. 56 % og 

42 % i 2015 og 2012. Den generelle samlede tilfredshed ligger lidt højere end i 

2015. Der er særlig høj tilfredshed med programmet, det faglige niveau, tilmel-

dings- og betalingsprocedure, servicering i løbet af dagene, forplejningen samt 

get-together og festen. Der er en middel tilfredshed med anvendeligheden 

(omsætning til klinisk praksis) af det faglige program og flere bemærkninger at 

barpriser til festen er for høje og maden til festen burde være bedre i forhold til 

den pris, man betaler. 

Resultatet af regnskab for fagkongres 2018 er et overskud på kr.132.686. I 

2015 var resultatet kr. 480.750, Der var ca. 100 færre deltagere i 2018 og en 

væsentlig grund antages at være konflikten på arbejdsmarkedet pga. OK18. 
Tidspunkt for næste fagkongres bør fastlægges inden udgangen af 2018, så 
der kan sikres lokaler og tegnes kontrakt med kursussted samt eksterne leve-
randører. Hidtil har fagkongressen været afholdt med 3 års mellemrum, men 
styregruppen indstiller, at man denne gang venter 4 år, således at næste fag-
kongres bliver i 2022. Forskydningen anbefales af tre grunde:  

1. Undgå sammenfald med OK 21 
2. Undgå sammenfald med WCPT kongres i 2021 
3. Give tid til at få en ny organisering med større involvering af DSF og de 

faglige selskaber på plads. 

 

Evalueringen vil på mødet blive uddybet med perspektiver fra sekretariatets 

interne evaluering, tilbagemeldinger fra projektledelsen samt DSF interne eva-

luering.  

 

2.14 Evaluering af Folkemøde 2018 og anbefaling til Folkemøde 

2019 

Indstilling: 

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet i 2019 med 

formand, regionsformænd, de hovedbestyrelsesmedlemmer der ønsker at del-

tage, samt et minimum af sekretariatsmedarbejdere. Yderligere indstilles det, 

at regionskonferencen ikke afholdes på Bornholm i forbindelse med Folkemø-

det 

 



Resumé: 

Sammenlignet med tidligere år var Danske Fysioterapeuters tilstedeværelse 

på Folkemødet i 2018 væsentligt nedskaleret. Evalueringen af Folkemødet 

2017, hvor væsentligt flere var afsted, viste at udbyttet ikke stod mål med ud-

gifterne. Det vurderes, at der ved folkemødet i 2018 var en bedre sammen-

hæng mellem udbytte og udgifter.  

Det foreslås derfor, at Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet i 2019 

i samme omfang som i 2018. Altså med formanden, de fem regionsformænd 

og de hovedbestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske det. Hertil kommer en 

begrænset sekretariatsdeltagelse. I forlængelse heraf foreslås det også, at re-

gionskonferencen 2019 ikke afholdes på Bornholm i forbindelse med folkemø-

det 

 

2.15 Evaluering af HB møder og samarbejde 

Indstilling:  

At spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde drøftes og opmærksomheds-

punkter identificeres 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at samarbejde i bestyrelsen skal evalueres 

systematisk.  

 

En gang om året (januar) gennemføres skriftlig evaluering. To gang om året 

(januar og oktober) gennemføres drøftelser af vedtagne spilleregler for godt 

bestyrelsessamarbejde og opmærksomhedspunkter identificeres. 

 

  

3. Sager til orientering 

  

4. Orientering fra møder  

5. Eventuelt 

 

 

 


