
TIL ORIENTERING 
                   
INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 25. og 26. AUGUST 2010 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Referater til underskrift 
Der forelægger referat til underskrift fra HBM 18.05.10 & HBM 10.06.10 
 
2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 04.06.10 - 17.08.10 

2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer  

2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
3. Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 – FORTROLIG SAG 
 
3.2 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet  
Indstilling: 
At de stillede forslag til ændringer af lovene kommenteres med henblik på fremlæggelse på 
repræsentantskabet. 
 
At de stillede forslag til ændringer i de kollegiale vedtægter kommenteres med henblik på 
fremlæggelse på repræsentantskabet. 
 
At de stillede forslag fra TR rådet drøftes.  
 
Resume: 
Nye forslag til ændring af lovene 
I forbindelse med forberedelse af repræsentantskabsmødet har sekretariatet fulgt op 
hovedbestyrelsens ønsker om, at reglerne for kontingent for de studerende klarlægges. Der 
fremlægges på den baggrund et udkast til forslag herom. Desuden har sekretariatet fulgt op på 
en mindre sproglig rettelse af forslaget om, hvor referatet fra repræsentantskabsmødet skal 
fremlægges. Endelig stilles der forslag om en ændring i medlemskategorien ekstraordinært 
passivt medlem, da denne ikke anvendes i sekretariatets arbejde. 
 
Nye forslag til ændring af de kollegiale vedtægter 
Der fremlægges et forslag til ændringer i de kollegiale vedtægter. Med forslaget til ændring af 
vedtægterne præciseres det, at fysioterapeuter, har mulighed for ikke at anvende titlen 
fysioterapeut i beslægtet erhverv, hvis de selv fraskriver sig autorisationen eller får denne 
frataget. Desuden er der en række redaktionelle rettelser, der følger op ændringer i 
betegnelserne inden for det lovgrundlag, hvorunder fysioterapeuter arbejder. 
 
Forslag fra TR rådet 
TR rådet har stillet fire forslag til repræsentantskabet, som forelægges hovedbestyrelsen. Det 
drejer sig om følgende forslag: 
1. Ændring i hovedbestyrelsens sammensætning – fast plads til en TR og et 
samarbejdsudvalgsmedlem. 
2. Forslag om honorarer til TR medlemmer valgt til TR rådet og regionsbestyrelserne. 
3. Forslag om ændring i TR uddannelsen 
4. Forslag om at udvide TR årskonference til to dage. 
Det reviderede udkast til program for repræsentantskabsmødet vedlægges som bilag. 
 



Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, men de økonomiske konsekvenser 
knyttet til de enkelte forslag er beskrevet.  
 
3.3 - Faglige selskaber 
Indstilling: 

• At Notat: Faglige selskaber for fysioterapi (grundnotat) drøftes og kvalificeres. 
• At Forslag til beslutning godkendes. 
• At Spørgsmål og svar drøftes og kvalificeres. 

 
Resume: 
Danske Fysioterapeuter og fagfora og faggrupper har gennem de sidste to år arbejdet med 
forslag til etablering af faglige selskaber. 
 
Hovedbestyrelsen har behandlet emnet flere gange i form af drøftelse og kvalificering af 
grundnotat, senest på mødet i juni 2010. Her blev det besluttet, at spørgsmålet om faglige 
selskaber skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i november 2010. Der 
fremlægges derfor denne gang: 

• Grundnotat revideret på baggrund af HBs kommentarer på junimødet. Grundnotatet 
fungerer forsats som et fortløbende notat udarbejdet på baggrund af in-put fra hhv. 
hovedbestyrelsen og fagfora og faggrupper. 

• Et forslag til beslutning på repræsentantskabsmødet. Forslaget er udarbejdet med det 
formål at give hovedbestyrelse og repræsentantskab mulighed for at drøfte spørgsmålet 
om faglige selskaber og træffe beslutning til det videre arbejde. 

• Et spørgsmål og svar ark, som skal fungere som støtteark/talepapir for hovedbestyrelsen, 
når de møder spørgsmål vedrørende faglige selskaber. 

 
Som det fremgår af grundnotat og forslag til beslutning vil en beslutning om etablering af faglige 
selskaber i den skitserede form indbefatte et budget på kr. 600.000. Dette indarbejdet i 
budgetforslag 2011/2012. 
 
3.4 - Danske Fysioterapeuters fonde 
Indstilling: 
Det indstilles, at  

• Aktuel fondsstruktur ophæves herunder, at Forskningsfonden, Jubilæumslegatet og 
Studielegatet nedlægges 

• Ny fondsstruktur drøftes og besluttes herunder, at Danske Fysioterapeuters fond for 
forskning, uddannelse og praksisudvikling etableres 

• Ny finansieringsmodel besluttes. 
 
Det indstilles videre, at 

• Uddeling af Forskningsfondens samlede formue besluttes. 
• Oplæg vedrørende yderligere midler til fondsuddeling drøftes. 

 
Resume: 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har ønsket et udkast til en ny fondsstruktur målrettet 
strategisk anvendelse af Danske Fysioterapeuters fondsmidler. Hovedbestyrelsen har endvidere 
ønsket et oplæg til drøftelse af muligheden for flere midler til fondsuddelinger. Begge skal 
forelægges Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab i november 2010 med henblik på 
endelig beslutning. 
 
Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde i marts 2010 en henvendelse fra Forskningsfondens 
bestyrelse. Fondsbestyrelsen har gennemført en evaluering af Danske Fysioterapeuters fonde 
og peger på, at de aktuelle fonde og legater overordnet giver gode muligheder for at støtte op 
om foreningens strategi for professionens udvikling, men anbefaler samtidig hovedbestyrelsen at 
drøfte behov og muligheder for dels at anvende fondsmidlerne strategisk til at fremme 
indsatsområder indenfor forskning, uddannelse og praksisudvikling dels at øge kapaciteten i 
form af flere midler til fondsuddelinger. 
 



Nærværende notat præsenterer:  
• Forslag til ny fondsstruktur målrettet strategisk anvendelse af fondsmidler, samt 
• Oplæg til drøftelse af mulighed for tilvejebringelse af flere fondsmidler. 

 
3.5 - Forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter  
Indstilling: 
At udkast til model for forskningsstøtte til fysioterapeuter drøftes. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede på deres møde i november 2008, at der 
skal etableres en funktion i Danske Fysioterapeuter, som skal støtte fysioterapeuter i processen 
med at skaffe sig adgang til ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter. 
 
Vedlagte notat er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og 
Det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, som aktuelt er ved at udvikle 
forskningsstøtteenhed for sundhedsområdet. 
 
Notatet beskriver en model, hvor Danske Fysioterapeuter køber sig til Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultets ekspertise vedrørende ekstern finansiering målrettet alle 
foreningens medlemmer. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forpligter sig til at opbygge og 
vedligeholde specifik viden og netværk vedrørende fysioterapirelevante fonde og puljer. 
Rådgivning og vejledning retter sig mod forskningsprojekter, kvalitetsudviklingsprojekter og 
faglige udviklingsprojekter.  
 
Funktionen foreslås igangsat som projekt med henblik på løbende tilpasning og evaluering efter 
et år. Funktionen forventes at kunne igangsættes 1. januar 2011. 
 
Årlige udgifter er af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet estimeret til kr. 800.000. Udgiften skal 
budgetlægges for perioden 2011/2012. 
 
3.6 - Strategisk målsætning vedrørende arbejdsmiljøindsatsen 
Indstilling:  
Hovedbestyrelsen godkender at: 

• der foretages en kvalitativ udredning af arbejdsmiljøproblemer på det fysioterapeutiske 
arbejdsområde. 

• der udarbejdes en servicedeklaration / vejledning som tydeliggør, hvad foreningen kan 
tilbyde i forhold til forskellige medlemsgrupperinger vedr. videnformidling, henvisning til 
relevante myndigheder/organisationer som kan besvare konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, 
koordinering af tiltag etc. 

• der etableres et Arbejdsmiljøråd, som kan samle de fysioterapeuter og evt. andre, der 
sidder på de væsentligste interesse- og myndighedsposter og som har stor specialviden 
om arbejdsmiljø. 

• Danske Fysioterapeuter fastholder sin strategi om, at søge indflydelse på den generelle 
udvikling og lovgivning ved placering af fysioterapeuter i udvalg og råd. 

 
Resume: 
Arbejdsmiljøudvalget blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af den nye politiske struktur 
(januar 2007) med 5 politiske underudvalg til HB. I januar 2009 igangsatte HB et ad hoc udvalg, 
som skulle se på den aktuelle arbejdsmiljøindsats overfor medlemmerne og den delvis 
manglende opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen På Toppen af kroppen. Tilbagemeldingen 
gav anledning til nedsættelse af et nyt ad hoc arbejdsmiljøudvalg (HBM 19/10/09) mhp at 
udarbejde et beslutningsgrundlag til en overordnet strategisk målsætning på 
arbejdsmiljøområdet med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters Arbejdsmiljøpolitik. Dette 
notat er resultatet. 
 



3.7 - FORTROLIG SAG 
 
3.8 - Status på besparelser i kommuner og regioner  
Indstilling: 
At sagen drøftes. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen ønskede på forrige møde at få en orientering omkring status vedrørende 
besparelser i kommuner samt på besparelserne i regionerne herunder perspektiverne i den 
undersøgelse DSI har udarbejdet om baggrunden for den økonomiske krise på landets 
sygehuse. 
 
Hovedbestyrelsen modtog umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet en orientering pr. mail 
herom. Orienteringen er vedlagt som bilag. 
 
I løbet af sommeren har Danske Fysioterapeuter sammen med Ergoterapeutforeningen fået 
udarbejdet en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanterne omkring planlagte besparelser i 
kommunerne. Undersøgelsen er sammen med orienteringsmail til regionsformændene vedlagt 
som bilag. 
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i orienteringen drøfter den aktuelle status.
 
3.9 - Foreningens deltagelse i fælles faglige demonstrationer  
Indstilling: 
At sagen drøftes. 
 
Resume: 
LO og FTF tog initiativ til at arrangere en demonstration under overskriften ”Nej til 
nedskæringspakken”.  
 
Hovedbestyrelsen har med udgangspunkt i demonstrationen ”Nej til nedskæringspakken” ønsket 
en drøftelse omkring niveauet i foreningens engagement i den aktuelle debat omkring 
regeringens besparelsesplaner.  
 
På hovedbestyrelsesmødet i juni 2010 var der en indledende drøftelse af sagen. Her besluttede 
hovedbestyrelsen: 
 
At fokus på besparelserne skal skærpes. 
 
At foreningen skal stille materiale til rådighed i forbindelse med medlemmernes deltagelse i 
faglige arrangementer, hvor foreningen har en interesse i at deltage. 
 
At hovedbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen af problemstillingen. 
 
3.10 - Holdningspapir om opgaveglidning 
Indstilling: 
At Holdningspapir om opgaveglidning drøftes og godkendes. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har tidligere behandlet et udkast til Holdningspapir om opgaveglidning. 
Holdningspapiret har siden været til høring i de politiske udvalg ligesom det blev drøftet og 
kommenteret på regionskonferencen i juni i år. 
 
Holdningspapiret foreligger nu i revideret udgave. 
 
Det er tanken, at holdningspapiret skal omdeles til samtlige ledere og tillidsrepræsentanter og 
offentliggøres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.  
 



3.11 - Referat fra Etisk Udvalg 
Indstilling: 
At HB tager referatet til efterretning 
At Etisk Udvalg i samarbejde med planlægningsgruppen udvikler et søjleprogram til Fagfestival 
2012 (foreløbigt arbejdstema): Værdier i fysioterapi: informeret samtykke, ansvar og kulturmøde, 
kultur og respekt, rummelighed, placebo. Etiske dilemmaer i den forbindelse.  
 
Resume: 
Udvalget behandlede især følgende emner: 
 
Etnicitet i fysioterapi i dag, etiske dilemmaer 
Besøg fra konsulent og medforfatter fra Sundhedsstyrelsen om arbejdet med rapport ”Etik i 
forebyggelse og sundhedsfremme” 
 
3.12 – FORTROLIG SAG 
 
3.13 - Status på sygesikringsforhandlingerne 
Indstilling: 

• At hovedbestyrelsen drøfter status på de igangværende overenskomstforhandlinger på 
praksisområdet 

 
Resume: 
Der pågår pt, sekretariatsmæssige drøftelser mellem Danske Fysioterapeuter og RLTN. Der er 
aftalt afsluttende politisk forhandling den 13. september 2010. 
 
Sekretariatet giver en mundtlig status på de igangværende drøftelser. 
 
4. Sager til orientering   
 
4.1 - FORTROLIG SAG 
 
4.2 - Beretning fra Fagligt Udvalg 2009  
Indstilling: 
At beretningen for Fagligt Udvalg tages til efterretning. 
 
Resume: 
Der er udarbejdet beretning for Fagligt Udvalgs virksomhed. Beretningen er tilsendt parterne. 
Beretningen er vedlagt som bilag, og det indstilles at hovedbestyrelsen tager denne til 
efterretning.  
 
Der kan rekvireres yderligere materiale vedrørende det faglige udvalgs virksomhed ved 
henvendelse til sekretariatet. Det drejer sig om: 
 

• Analyse af fysioterapiydelser i overenskomsten og sammenligning med SKS koder  
• Evaluering af Udvidet Rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter, rapport 
• Kritisk evaluering af udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter, rapport 
• Krav til udviklingsklinikker  
• Psykomotorisk fysioterapi, rapport 
• Kommissorium for Fagligt Udvalg 
• Forretningsorden for Fagligt Udvalg 

 
4.3 - Referat fra TR-rådets møde den 18. maj 2010 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Mødet var det første efter Årskonferencen for TR. På mødet blev et nyt medlem (Ingelis 
Ribberholt) budt velkommen og TR-rådet konstituerede sig med Kirsten Ægidius som fortsat 



formand. 
 
I øvrigt var hovedpunkterne på mødet: 

• evaluering af Årskonferencen  
• forberedelse til repræsentantskabsmødet.  

 
Ang. sidstnævnte har TR-rådet beskrevet tre forslag, som de ønsker HB skal drøfte.  
 
TR-rådet afventer en tilbagemelding fra HB eller sekretariatet om det videre forløb. 
 
TR-rådets forslag til repræsentantskabsmødet behandles under pkt. 3.1 ”Forberedelse af 
repræsentantskabsmødet”  
 
4.4 - Referat fra Videnskabeligt Råd  
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume 
Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 10.maj 2010. 
 
Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen 
 
4.5 - Referat fra udvalg for sundhedspolitik og analyse  
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Vedlagt er referat fra udvalgets møde den 13. april 2010. Desuden vedlægges kopi af de to 
oplæg som blev afviklet på udvalgets møde. 
 
4.6 - Referat fra Specialistrådets møde 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
At orientering om godkendelse af 1 ansøger til specialist i fysioterapi tages til efterretning 
 
Resume: 
Specialistrådet blev orienteret om plan for opdatering/revision af ordningen.  
Specialistrådet kommenterede udkast til ansøgningsprocedure for fornyet godkendelse. 
 
3 medlemmer havde indsendt ansøgning til godkendelse: 
 
1 medlem blev godkendt således: 
Muskuloskeletal fysioterapi, Steffan Christensen 
Muskuloskeletal fysioterapi, 1 ansøgning sat i venteposition. 
Neurofysioterapi, 1 ansøgning sat i venteposition           
 
4.7 - Støtte til fysioterapeutrelevante forskningsmiljøer  
Indstilling: 
At rådgivningen fra Videnskabeligt råd tages til efterretning. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har på sit møde i januar 2010 behandlet spørgsmålet 
om foreningens støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer. 
 
Danske Fysioterapeuter har gennem de sidst 10 år haft fokus på behovet for, at fysioterapi 
udvikler egen forskningstradition dels for at sikre relevant professionel udvikling dels for at 
imødekomme omgivelsernes krav om evidensbaserede sundhedsydelser. 
 



Danske Fysioterapeuter har som led i dette arbejdet målrettet for etablering af 
fysioterapirelevante forskningsmiljøer og har bl.a. haft en særlig aktie i etablering af 
Forskningsinitiativet for fysioterapi på Syddansk Universitet og det kliniske professorat i 
muskuloskeletal rehabilitering ved Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. 
 
Jævnfør Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling anser Danske 
Fysioterapeuter overordnet forskning for at være en samfundsopgave, og forskning bør derfor 
finansieres med offentlige midler. Danske Fysioterapeuter har imidlertid valgt i en 
opstartsperiode at støtte forskningsinitiativer, som foreningen anser som vitale for at sikre 
professionen et relevant og nødvendigt udgangspunkt for forskningsbasering. Danske 
Fysioterapeuter har desuden egen Forskningsfond og er part i den overenskomstbaserede 
Praksisfond, som begge giver støtte til konkrete forskningsprojekter. 
 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse vurderer, at der flere steder i landet udvikles 
forskningsmiljøer, som på samme måde som de ovennævnte kan bidrage til professionens 
udvikling med fysioterapirelevant forskning. Der savnes imidlertid aktuelt et overblik over, hvilke 
miljøer der findes, hvad de forsker i, og på hvilken måde de vurderes at bidrage/kunne bidrage til 
evidensbasering og udvikling af fysioterapi. Ligeledes savnes et overblik over behovet for 
udvikling af forskningsmiljøer fremadrettet med henblik på en relevant forskningsmæssig 
dækning af det fysioterapeutiske fagområde. 
 
Hovedbestyrelsen har derfor bedt Videnskabeligt råd om in-put til etablering af vurderings- og 
beslutningsgrundlag i forhold til fremtidig støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer.  
 
Videnskabeligt råd har på den baggrund udarbejdet: 

• Notat. Oversigt over aktuelle fysioterapirelevante forskningsmiljøer i Danmark 

• Notat. Støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer: Kvalitetskriterier for vurdering 
fysioterapirelevante forskningsmiljøer 

Der henvises i øvrigt til Notat. Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante 
forskningsmiljøer (6.12.09/HB-møde 14.1.10) 
 
 
4.8 - Lønkommission  
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Resume: 
Lønkommissionen har nu afsluttet sit arbejde, og kommissionens arbejde blev offentlig fredag 
den 28. maj 2010.  Danske Fysioterapeuters hjemmesidetema: http://fysio.dk/offentlig/Ligelon/, 
har et fyldigt referat af kommissionens anbefalinger. 
 
Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om overvejelser i 
forlængelse af lønkommissionens anbefalinger. 
 
5. Eventuelt 
 
E1. Medlemskab af DSA’s bestyrelse  
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
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