
TIL ORIENTERING 
                   
INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 
 
Dagsorden: 
 
1. Referater til underskrift 
Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 
 
2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 18.08.10 - 13.09.10 
 
2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer  

2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
3. Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet 
Indstilling: 
At de af hovedbestyrelsen stillede forslag til ændringer af lovene kommenteres med henblik på 
fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. 
 
At de af hovedbestyrelsen stillede forslag til beslutning kommenteres med henblik på fremlæggelse 
på repræsentantskabsmødet. 
 
At de af de repræsentanterne stillede forslag til ændringer af lovene kommenteres og drøftes samt 
at hovedbestyrelsen tilkendegiver om, der er opbakning til de stillede forslag. 
 
At de af repræsentanterne stillede forslag til beslutning kommenteres og drøftes samt at 
hovedbestyrelsen tilkendegiver, om der er opbakning til de stillede forslag. 
 
At tidsplanen for afvikling af repræsentantskabet drøftes med henblik på en godkendelse af 
rammerne for afviklingen af repræsentantskabsmødet. 
 
At de repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer giver en tilkendegivelse om  
hvorvidt de genopstiller. 
 
Resume: 
Hermed fremlægges de sidste forslag til repræsentantskabsmødet. Det drejer sig om forslag, som 
hovedbestyrelsen har udtrykt ønske om stilles på repræsentantskabsmødet samt indkomne forslag 
fra repræsentanterne.  
 
Forslag fra hovedbestyrelsen: 

• Elektroniske valg. 
• Der forelægger på baggrund af HBM 25.-26./08/10 et revideret forslag vedrørende analyse 

af repræsentantskabets og regionernes opgaver og struktur. 
• Der forelægger et forslag vedrørende ændring af medlemskategorier og et forslag om 

kontingent for studerende på suppleringsuddannelse. Disse forslag behandles særskilt i sag 
3.2. 

• Forslag om ny fondsstruktur behandles særskilt i sag nr. 3.3. 
 
Desuden vil hovedbestyrelsen fremlægge et forslag til drøftelse vedrørende kvalitet i træningen. 
Debatoplægget er endnu ikke færdigt, da det skal afspejle bidragene, der kommer i løbet af 
kampagnen. Hovedbestyrelsen vil få mulighed til at kommentere debatoplægget, idet det sendes 
rundt pr. mail sidst i september måned. Der henvises til bilag 3 for en uddybning af rammer for 
debatten. 



Forslag fra repræsentanterne: 
• Godkendelse af regnskab i regionerne 
• Regionsgeneralforsamling hvert andet år. 
• Udvidelse af repræsentantskabet 
• Aftaleret for TR’erne 
• Fælles TR kurser med andre organisationer 
• Barsel for praktiserende 
• Gensidig sygeforsikring for praktiserende 
• Kontingent til forskning 
• Honorering af kliniske specialister 
• Honorering af ridefysioterapeuter 
• Vederlag for tillidsvalgte 
• Erhvervspolitik 

 
Der pågår fortsat en dialog med repræsentanterne omkring den endelig formulering af begrundelser 
og baggrund for forslagene. Men det er sekretariatets vurdering, at selve forslagene fremstår 
således, at hovedbestyrelsen har mulighed for at foretage en drøftelse og vurdering af disse. 
 
Desuden vedlægges et udkast til forslag til disponering af repræsentantskabsmødet, det indstilles 
at hovedbestyrelsen drøfter disse rammer med henblik på en godkendelse heraf. 
 
Endelig vil der på mødet blive bedt om en tilkendegivelse fra de repræsentantskabsvalgte 
hovedbestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt de genopstiller til hovedbestyrelsen med henblik på at 
kunne orientere repræsentantskabet herom i forbindelse med udsendelsen af dagsordenen for 
repræsentantskabsmødet. 
 
3.2 - Kontingentregler for fysioterapeuter på videreuddannelse 
Indstilling: 
At forslaget vedrørende kontingentkategorier drøftes og godkendes. 
 
At det indstilles til repræsentantskabet, at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne 
fremover få samme status som studerende på bacheloruddannelsen. 
 
At det indstilles til repræsentantskabet, at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne 
fremover betaler samme kontingent, som studerende på bacheloruddannelsen. 
 
At forudsætningen for at studerende på kandidat- og suppleringsuddannelserne, kan betale samme 
kontingent, som studerende på bacheloruddannelsen, er, at de ikke tjener over den grænse 
(laveste fribeløb), som er forudsætningen for at modtage SU. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har bedt om et overblik over forskellige kontingentregler for studerende på 
videreuddannelse og kontingentreglerne for pensionister med henblik på at gå videre i 
overvejelserne om behovet for justering af disse.  
 
Sekretariatet har gennemgået reglerne med henblik på at klarlægge mulighederne for en justering 
af disse. Hovedkonklusionen på baggrund af gennemgangen er, at hovedbestyrelsen har mulighed 
for at justere nogle af reglerne inden for de rammer, der er fastsat i foreningens love. 
 
Der er dog en række undtagelser, der kræver ændring af lovene. Det drejer sig om:  
 

• Ændring af medlemskategorierne så de stemmer overens med de nuværende forhold for 
udenlandsk uddannede fysioterapeuter. 

• Mulighed for at kandidatstuderende og studerende på suppleringsuddannelsen forud for 
kandidatuddannelserne få samme status som fysioterapeutstuderende. 

 
På den baggrund er der udarbejdet to ændringsforslag til lovene, som er vedlagt i bilag 2-3. 



Der henvises til bilag 1 for en nærmere gennemgang af reglerne og muligheden for at justere disse.
 
3.3 - Danske Fysioterapeuters fonde 
Indstilling: 
At notatet Danske Fysioterapeuters fonde godkendes 
At beslutningsforslag vedr. Danske Fysioterapeuters fonde godkendes 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen behandlede på sit møde i august måned forslag til ny fondsstruktur for Danske 
Fysioterapeuters fonde. 
 
Det blev besluttet, at forslag om ny fondsstruktur herunder ny finansieringsmodel og uddeling af 
forskningsfondens formue skal forelægges Danske Fysioterapeuters repræsentantskab med 
henblik på endelig vedtagelse.  
 
Der fremlægges således her materiale til repræsentantskabet: 

• Forslag til beslutning 
• Redigeret notat, som tænkes vedlagt som bilag. 

 
Danske Fysioterapeuter har endnu ikke modtaget tilbagemelding fra Civilstyrelsen vedr. pligt til 
formel anmeldelse af ny fond. Det udarbejdede forslag til fundats er således formuleret med 
udgangspunkt i, at der ikke er anmeldelsespligt. Det betyder, at der kan blive behov for redigering 
af fundatsen senere i forløbet, såfremt Civilstyrelsen måtte kræve det.   
 
3.4 - Forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter 
Indstilling: 
At forslaget om forsknings- og udviklingsstøtte til fysioterapeuter vedtages. 
  
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. 
 
Der blev på hovedbestyrelsens møde i juni måned præsenteret et forslag om etablering af en 
forsknings- og udviklingsstøtteordning i samarbejde med SDU. Forslaget havde et budget på 
800.000 kr. pr. år. Forslaget blev ikke besluttet, og hovedbestyrelsen bad om en alternativ model 
med mindre ressourceforbrug. 
 
På den baggrund fremlægges derfor vedlagte forslag. 
 
Forslaget indeholder: 

• IT-baseret manual vedrørende ansøgning om ekstern finansiering 
• Kursus vedrørende ansøgning om ekstern finansiering. 

 
Der afsættes et budget på kr. 50.000 til køb af konsulentbistand til udvikling af manual samt 
udvikling af kursus. 
 
3.5 – Fortrolig sag 
 
3.6 - Budgetopfølgning  
Indstilling: 
Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.halvår 2010 til efterretning 
 
Resume: 
Resultatet for 1. halvår 2010 viser et samlet underskud på 351.000 kr. før hensættelser.  
For hele 2010 forventes med den nuværende viden et overskud på 1,1 mio. kr. før hensættelser. 
Efter revisionen af budgettet i december 2009, var der budgetteret med et overskud på 1,281 mio. 
kr. før hensættelser. 



Der er desuden budgetteret med hensættelser på i alt kr. 1 mio. På baggrund af 1. kvartal 
forventedes et overskud på 1,396 mio. kr. før hensættelser. Der er således tale om forværring på 
ca. 300.000 kr. siden 1. kvartal. 
 
I det følgende er der fokus på de afvigelser, der på baggrund af 1. halvår 2010 kvartal kan forventes 
i forhold til budgettet for 2010. Desuden er der en kort gennemgang af medlemsudviklingen.  
 
3.7 - Resultat af forhandlinger på praksisområdet – EFTERSENDES 
 
3.8 - Evaluering af SU- og kontaktpersonordningen  
Indstilling: 
At der på baggrund af rapportens konklusion tages stilling til om der skal tages initiativer til en 
revidering af de gældende retningslinier. 
 
Resume: 
Praksis & Privat har i august sendt spørgeskemaer rundt til kontaktpersonerne for henholdsvis SU, 
ridefysioterapi og selvstændige udenfor overenskomst. Baggrunden for undersøgelsen er de 
retningslinjer for evaluering af udvalgenes arbejde, som er indgået i 2008 og 2009.  
 
Svarprocenten har været 70 % for Samarbejdsudvalgets medlemmer og 60 % for både 
ridefysioterapeuterne og fysioterapeuterne uden for overenskomst. 
 
Sekretariatet har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en rapport, som indeholder et overblik 
over udvalgenes aktiviteter gennem de sidste to år samt opsummering og konklusion på 
evalueringen. 
 
3.9 - Fortrolig sag 
 
3.10 - Strategi for uddannelse i fysioterapi   
Indstilling: 
At Danske Fysioterapeuters Strategi for uddannelse i fysioterapi godkendes. 
 
Resume: 
I forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Strategi for professionsudvikling i foråret 2009 
blev det besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for uddannelse. Arbejdet blev forankret 
i Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. 
 
Dette er tredje behandling af strategi for uddannelse i fysioterapi. Således har hovedbestyrelsen 
drøftet og kvalificeret strategien i januar og juni 2010.  
 
Strategien peger på fire mål for fremadrettet udvikling af uddannelse i fysioterapi: 
 

• Uddannelse i fysioterapi skal være forskningsbaseret 
• Uddannelse i fysioterapi skal foregå i en samlet og sammenhængende struktur på bachelor- 

kandidat- og ph.d.-niveau 
• Uddannelse i fysioterapi skal omfatte udbud af monofaglig kandidatuddannelse i fysioterapi i 

direkte forlængelse af grunduddannelsen 
• Uddannelse i fysioterapi skal omfatte postgraduat uddannelse i form af diplom- og 

masteruddannelser 
 
Strategien anbefaler, at der arbejdes med målene i hhv. et kortere og et længere perspektiv: 
 

• På kort sigt skal der arbejdes på at tilpasse og udvikle aktuelle system for uddannelse i 
fysioterapi, så cross-over problemet mindskes. Der skal etableres en monofaglig 
kandidatuddannelse med direkte adgang for professionsbachelorer i fysioterapi. Monofaglig 
kandidatuddannelse bidrager til at sikre professionen kompetencer i forhold til 
evidensbasering af fysioterapi. 
 



• På længere sigt skal der arbejdes på forskningsbasering af uddannelse i fysioterapi på alle 
niveauer. Dette vil, i lyset af den nuværende danske tostrengede struktur for videregående 
uddannelser, formodentlig betyde, at uddannelse i fysioterapi samles på universitetet med 
henblik på at sikre en nær tilknytning til et aktivt fysioterapirelevant forskningsmiljø. 

 
3.11 - Teknologi og fysioterapi – udsat fra tidligere møde 
Indstilling: 
At behovet for en målrettet indsats på området drøftes 
At hovedbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes en strategi for teknologi i fysioterapi. 
 
Resume: 
Udviklingen inden for det teknologiske område i sundhedsvæsenet går stærkt. Der er behov for 
fysioterapeuter i dette arbejde, som kan være med til at udvælge, udvikle og implementere 
teknologier og derved få indflydelse på den teknologiske udvikling inden for rehabilitering. 
 
Denne udvikling af teknologier til anvendelse inden for rehabilitering giver helt nye muligheder for 
professionen i form af nye jobmuligheder, bedre kvalitet af den fysioterapeutiske indsats samt en 
mere effektiv opgaveløsning. 
 
Udviklingen vil, uanset hvilken rolle fysioterapeuter spiller, få betydning for faget fysioterapi, for 
uddannelse i fysioterapi, for forskning i fysioterapi, for praksisudviklingen samt ikke mindst 
organisering af den fysioterapeutiske indsats. 
 
Forslaget vil betyde en merudgift på ca. 25.000 kr. til mødeaktivitet. Det er sekretariatets vurdering, 
at udgiften vil kunne finansieres inden for det nuværende budget. 
 
3.12 - Holdningspapir om opgaveglidning – Udsat fra tidligere møde 
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.  
 
4. Sager til orientering   
 
4.1 - Støtte til fysioterapeutrelevante forskningsmiljøer – udsat fra forrige møde 
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). 
 
4.2 - Lønkommission – udsat fra forrige møde 
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 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
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