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1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 

2. Sager til diskussion/beslutning  

2.1 Anerkendelse af medlemmer 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- beslutter fremtidige tiltag til anerkendelse af medlemmer 

- beslutter at ændre beløbsrammen for Danske Fysioterapeuters Pris til 25.000 kr. 

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede i 2018, at Danske Fysioterapeuter skal have større fokus på 

anerkendelse af medlemmer. Opdraget til hovedbestyrelsen var, at der skal udvikles tiltag, som gør, at 

medlemmerne oplever anerkendelse i relation til deres medlemskab af Danske Fysioterapeuter. 

Oplevelsen af anerkendelse skal bidrage til at styrke medlemmernes foreningsfølelse og deres 

tilknytning til foreningen.  

Repræsentantskabet pegede særligt på behovet for anerkendelse af tillidsvalgte og medlemmer, som 

har været medlemmer gennem mange år. Aktuelt har hovedbestyrelsen i sin strategiske ambition og i 

arbejdet med det politiske eftersyn et stærkt fokus på medlemmer, som er aktive lokalt og derigennem 

bidrager til at styrke fællesskabet. Dette perspektiv er inddraget i udviklingen af nye tiltag.  

Nærværende notat er en præsentation af forslag til anerkendelse af medlemmer i Danske 

Fysioterapeuter bl.a. baseret på telefoninterview med medlemmer om forståelsen og betydninger af 

anerkendelse. 

 

 

  2.2 Projekt Faglighed i fysioterapi 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- drøfter og godkender formål for projektet, principper for aktiviteter, tidsplan og foreløbig plan 

for kommunikation af projektet. 

Resumé: 

Ved repræsentantskabsmøde 2018 blev forslag om Faglighed i fysioterapi trukket, men 

repræsentantskabet gav enstemmigt tilslutning til, at der arbejdes videre med intentionerne fra forslaget 

på en måde, som støtter: 
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 En proaktiv dagsorden i forhold til fagets udvikling. 

 En beskyttelsesdagsorden således, at fagets kerne ikke udvandes. 

 Synlighed om faget i forhold til samarbejdspartnere. 

 En styrkelse af og støtte til den fortsatte faglige udvikling, fællesskabet og arbejdsmiljøet. 

 

Udfoldelsen af projektet vil ske i et tæt partnerskab mellem Dansk Selskab for Fysioterapi, de faglige 

selskaber og Danske Fysioterapeuter og medlemmerne skal inddrages, som det bærende element. 

Aktiviteterne skal give medlemmerne mulighed for at definere, hvad de finder interessant og vigtigt at 
drøfte – temaer, form mv., samt det skal være nemt at deltage i debatten. Alle slags medlemmer skal 
involveres på tværs af faglige grupperinger og organiseringer samt engagement. En foreløbig 
aktivitetsoversigt med forslag til aktiviteter er vedlagt som bilag. 
 

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi, på vegne af de faglige selskaber, nedsætter et 
team, som løbende sparrer om projektet. Desuden vil andre relevante perspektiver og aktører blive 
inddraget eksempelvis ledelsesperspektivet og iværksætterperspektivet for også at favne disse 
fagligheder inden for fysioterapi.  
 
Tidsplan for projektet er tilbagemelding ved repræsentantskabsmøde i 2020. Indsatsen foreslås endvidere 
formidlet ud til bredere skare på Fagkongressen 2022. 
 

 

 

2.3 Fortrolig sag  
 

 

2.4 Danske Fysioterapeuters tilslutning til Alliance mod Social Ulighed i Sundhed 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter 

- hvorvidt Danske Fysioterapeuter skal tilslutte sig Alliance mod Social Ulighed i Sundhed 

Resumé: 

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har en fælles vision om sammen at bidrage til at 

nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset social 

baggrund og position.  

Spørgsmålet om tilslutning fremlægges for hovedbestyrelsen, fordi tilslutning til alliancen 

indebærer, at Danske Fysioterapeuter forpligter sig til at gennemføre et eller flere projekter 

vedrørende ulighed i sundhed. Dermed har tilslutning direkte indvirkning på Danske 

Fysioterapeuters strategi, de tilhørende must win battles og politiske prioriteringer i foreningens 

arbejde. Som eksempler på allerede eksisterende indsatser, der kan målrettes alliancens formål, 

kan nævnes direkte adgang og det kommende udspil om genoptræning og sammenhæng.  
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Projekterne kan gennemføres i den enkelte organisation eller i samarbejde med andre 

alliancemedlemmer eller aktører. Alle projekter skal beskrives og vil blive vist på sitet 

www.ulighedisundhed.dk. 

 

2.5 Holdningspapir om nye opgaver i plejen 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- tiltræder det reviderede holdningspapir om nye opgaver i plejen 

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har siden sin konference i 2019 debatteret opgaveglidning. I processen er 

indgået spørgeskema til medlemmerne, indspark fra FTR, TR rådet og Lederrådet samt konkrete 

udsagn fra medlemmer, der er i jobs med andre opgaver end traditionelt fysioterapeutiske. 

På den baggrund og med de tilkendegivelser som hovedbestyrelsen løbende er kommet med, 

foreligger der nu en ny version af holdningspapiret med ny overskrift ” Holdningspapir om nye 

opgaver i plejen” til hovedbestyrelsens drøftelse. 

Den ændrede titel på holdningspapiret skal afspejle indholdet og debatten bag. 

 

2.6 Fortrolig sag 

 

2.7 Fortrolig sag 

 

3 Sager til orientering 

 

3.1 Orientering vedrørende Corona situationen 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- drøfter aktuelle udvikling i forhold til Corona-krisen. 
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Resumé:  

Hovedbestyrelsen har besluttet at følge situationen vedrørende Corona i Danske Fysioterapeuter  

tæt.  

På mødet orienteres generelt om udviklingen og de tiltag, som DFys har i gangsat i den 

forbindelse. 

 

 

4 Koordineringspunkter  

 

5 Eventuelt 


