
 

TIL ORIENTERING 
                   

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE  
DEN 5. og 6. SEPTEMBER 2011 

Dagsorden  

1. Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM 14. juni 2011 

2. Sager til diskussion/beslutning 
2.1 FORTROLIG SAG 

 
2.2 Strategiplan 2012 - indsatsområde 1, 2 & 5 

Indstilling: 
1) At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den gene-

relle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. 
 
2) At hovedbestyrelsen tager orienteringen om den vedlagte patienttil-

fredshedsundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med ind-
satsområde 1.A, Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet i ve-
derlagsfri fysioterapi. 

 

3) At hovedbestyrelsen drøfter og godkender de vedlagte kommisso-
rier for arbejdet med indsatsområde 1.C, Udvikling og implemente-
ring af kliniske retningslinjer for fysioterapi, og 5.A, Fysioterapi og 
ny teknologi. 

 
Resumé: 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters 
Strategi-plan 2012 består af tre overordnede strategiområder: Jobska-
belse, profes-sionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem 
underliggende indsatsområder: 
 
1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet 
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer) 
3. Erhvervspolitik og strategi 
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker 
5. Nye jobs – nye arbejdsområder 
 
På nuværende tidspunkt er der i overensstemmelse med den tidligere 
vedtagne tidsplan aktivitet på indsatsområde 1, 2, 3 og 5. Indsatsom-
råde 4 påbegyndes som besluttet til efteråret 2011. 

 
2.3 FORTROLIG SAG 

 



 

 
2.4 Kommissorium for evaluering af den politiske struktur 

Indstilling: 
At kommissoriet godkendes. 
 
At sekretariatet får mandat til at finde et konsulentfirma til at løfte op-
gaven. 
 
At der gives en tillægsbevilling på 225.000 kr. til udarbejdelsen af ana-
lysen. 
 
Resumé: 
Repræsentantskabet har på hovedbestyrelsens opfordring givet tilslut-
ning til, at der skal gennemføres en analyse af den politiske struktur 
frem mod det næste repræsentantskabsmøde i 2012.  
 
Sekretariatet har med udgangspunkt i denne beslutning samt med af-
sæt i de anbefalinger hovedbestyrelsens ad hoc udvalg nåede frem til i 
foråret 2010 udarbejdet et udkast til kommissorium for analysen. Det 
indstilles, at hovedbestyrelsen godkender dette udkast. 
 
Det er vurderingen at analysen vil få den største legitimitet, hvis den 
udarbejdes af et eksternt konsulentfirma. Det indstilles derfor, at sekre-
tariatet få mandat til at finde et konsulentfirma, der kan løfte opgaven. 
 
Oprindeligt er der afsat 75.000 kr. til opgaven, men det er vurderingen 
af opgaven ikke kan løses indenfor denne økonomiske ramme, hvis 
der skal et eksternt konsulentbureau til at løfte opgaven. Derfor ansø-
ges der om en tillægsbevilling på 225.000 kr. således at den samlede 
økonomiske ramme for opgaven er 300.000 kr. 

 
2.5 Tilskud til Sundhedsklinik 

Indstilling: 
At hovedbestyrelsen udtrykker sin støtte til Sundhedsklinikken for udo-
kumenterede migranter og bevilger 30.000 kr. til etablering af fysiote-
rapeutiske behandlingsfaciliteter på klinikken. Derudover reserveres et 
tilsvarende beløb til eventuel indkøb af apparatur. 
 
Resumé: 
Der er netop åbnet en sundhedsklinik for mennesker uden lovligt op-
hold i Danmark. Bag klinikken står Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp 
og Lægeforeningen. Klinikken skal også tilbyde fysioterapeutisk be-
handling.  
 
Der er allerede fysioterapeuter, der har meldt sig til Røde Kors, fordi de 
ønsker at arbejde frivilligt i klinikken. Af hensyn til dem og som led i 
foreningens politik i øvrigt er det vigtigt, at foreningen udtrykker sin 
støtte til projektet.  

Det foreslås, at Danske Fysioterapeuter udtrykker sig officielle støtte til 
sundhedsklinikken og understøtter denne støtte med et kontantbeløb 

 



 

på kr. 30.000 til indkøb af briks, stole m.v. til indretning af rummet til fy-
sioterapeutisk behandling. Det foreslås også, at der reserveres et til-
svarende beløb til eventuelle indkøb af apparatur, når det efter en peri-
ode vil stå klart, hvilke behov patienterne har. 
 

2.6 Holdninger i debatten om regionernes fremtid 
Indstilling: 
At forslaget til holdninger i debatten om regionernes fremtid drøftes 
med henblik på en godkendelse heraf. 
 
Resumé: 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har indgået et 
forlig om afskaffelsen af regionerne pr. 1. januar 2013.  
 
Det betyder, at regionerne som vi kender dem i dag vil blive afløst af 
en ny struktur på sygehusområdet. Det er dog endnu uklart, hvorledes 
strukturen præcist skal udformes.  
 
Med dette udgangspunkt ønskes der en drøftelse af, hvilke holdninger 
foreningen skal lægge vægt på i debatten om regionernes fremtid. 
Som oplæg til drøftelsen er der udarbejdet udkast til, hvilke holdninger 
foreningen kan lægge vægt på i den givne situation. 

 
2.7 Temadrøftelse: Uddannelsespolitiske udfordringer for fysioterapi 

– m. indlæg fra formand for rektorkollegiet Erik Knudsen,  
CVU Lillebælt 
Indstilling: 
På baggrund af et oplæg af Erik Knudsen, der er rektor for professi-
onshøjskolen Lillebælt og formand for Professionshøjskolernes Rek-
torkollegium, drøftes uddannelsespolitiske udfordringer for fysioterapi 
på professionshøjskolerne. 
 
Resumé: 
Professionshøjskolerne afløste i 2008 Centre for Videregående Ud-
dannelse (CVU’erne) og har siden været den organisatoriske ramme 
for de mellemlange videregående uddannelser og dermed også for fy-
sioterapeutuddannelsen. 
 
På hovedbestyrelsesmødet vil Erik Knudsen holde et oplæg der vil ta-
ge udgangspunkt i rektorkollegiets igangværende arbejde med at for-
mulere en ny uddannelsesstrategi for sundhedsuddannelserne på pro-
fessionshøjskolerne. 
 
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål og debattere 
uddannelsespolitiske muligheder og udfordringer for fysioterapi på pro-
fessionshøjskolerne med Erik Knudsen.   
 
Som forberedelse til temadrøftelsen er der til inspiration blevet udar-
bejdet et notat om aktuelle uddannelsespolitiske udfordringer for fysio-
terapi (bilag 1). Derudover er vedhæftet Danske Fysioterapeuters stra-
tegi for uddannelse i fysioterapi (bilag 2), samt Sundhedskartellets 

 



 

 

holdningspapir vedr. en eventuel fremtidig professionsmasteruddan-
nelse (bilag 3). 
 

2.8 Finansiering af lederudviklingsforløbet ”Den nye leder” 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen omgør den tidligere trufne beslutning om at indfø-
re fuld egenbetaling for fysioterapeuter på lederudviklingsforløbet ”Den 
nye leder”, der afholdes i samarbejde med Ergoterapeutforeningen, så-
ledes at Danske Fysioterapeuter også fremover dækker undervis-
ningsudgiften for medlemmer, der følger forløbet.  
 
Resumé: 
Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Ergoterapeutforeningen 
siden 2007 afholdt lederudviklingsforløbet ”Den nye leder” for nye og 
yngre ledere. De første år dækkede foreningen undervisningsudgiften 
for medlemmer, men på hovedbestyrelsesmødet d. 21. september 
2010 blev det som led i budgetlægningen for 2011-12 (pkt. 3.5) vedta-
get at indføre fuld brugerbetaling fra 2012, hvilket medførte en budget-
besparelse på 120.000 kroner.  
 
Ergoterapeutforeningen har dog for nylig tilkendegivet, at foreningen 
fortsat vil finansiere forløbet for sine medlemmer, og det vurderes, at 
en opretholdelse af beslutningen om at indføre fuld brugerbetaling for 
fysioterapeuter i det lys vil være uhensigtsmæssig. Gruppen af ledere 
er samtidig et af de medlemssegmenter, det er besluttet at sætte sær-
ligt fokus på i Strategiplan 2012.  
 
Det indstilles derfor, at hovedbestyrelsen omgør beslutningen om at 
indføre fuld egenbetaling på lederudviklingsforløbet ”Den nye leder”. 
Hvis indstillingen godkendes, vil det medføre en revidering af det tidli-
gere forelagte rammebudget og en merudgift på 120.000 kr. i 2012.   

 

3. Sager til orientering   
3.1 WCPT 2011 - general meeting: Perspektiver i formandens nye  

position  
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter og tager formandens redegørelse for per-
spektiverne i hans nylige medlemskab af WCPT’s bestyrelse til efter-
retning. 
 
Resumé: 
Formanden trådte til WCPT’s general meeting i juni 2011 ind i besty-
relsen for den europæiske region, ER-WCPT, og som regional repræ-
sentant i WCPT’s bestyrelse. Dette giver foreningen nogle unikke mu-
ligheder for at bidrage til og profitere af det det internationale arbejde 
for professionsudvikling og sundhedspolitisk promovering af fysiotera-
pi, der bl.a. foregår i WCPT, og som formanden vil redegøre mundtligt 
for på hovedbestyrelsesmødet 



 

 
3.2 WCPT 2011 – verdenskongres 

Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager sekretariatets præsentation af de udvalgte 
faglige temaer på WCPT 2011 til efterretning.   
 
Resumé: 
Den delegation af foreningens fysioterapeutfaglige medarbejdere, der 
deltog på verdenskongressen i Amsterdam i juni 2011, vil kort præsen-
tere en række faglige temaer fra kongressen og perspektiverne for for-
eningens arbejde for hovedbestyrelsen: 

• Velfærdsteknologi  
• Kliniske retningslinjer 
• Fysioterapeuter på intensiv (økonomiske beregninger) 
• Udbytte for foreningens kursusvirksomhed og Fagfestival 2012 

 
3.3 Budgetopfølgning 2. kvartal 2011 

Indstilling: 
Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 
2.kvartal 2011 til efterretning 
 
Resumé: 
For hele 2011 forventes med den nuværende viden et underskud på 
0,4 mio. kr. For 2011 er der budgetteret med et underskud på 1,2 mio. 
kr. Der er således tale om en budgetforbedring på 0,8 mio. kr. 
 

3.4 Ledelsesinformation – medlemsdata 
Indstilling: 
Notatet Medlemsstatistik tages til efterretning 
 
Resumé: 
Notatet viser, at Danske Fysioterapeuter har 11. 397 medlemmer pr. 2. 
kvartal 2011 og 11.511 medlemmer pr. 3. kvartal 2011, jf. tabel 1 i bilag 1. 
Dette svarer til en nettomedlemsfremgang på 114 personer i perioden. 
 
Notatet vil blive gennemgået ved en præsentation. 
 

3.5 Status på ny teknisk platform til MitFysio 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager notatet ”Status på ny teknisk platform til 
MitFysio” til efterretning. 
At hovedbestyrelsen drøfter og godkender de fremlagte principper for, 
hvilket indhold, der skal gemmes bag logind på hjemmesiden. 
 
Resumé: 
Der er nu fundet en teknisk platform til erstatning for MitFysio, som luk-
kes ned med årets udgang. I stedet udbygges hjemmesiden, fysio.dk, 
med nye funktioner, og tre hovedfunktioner vil gå i luften ved årsskiftet: 
1) Mulighed for at se og rette data, 2) lukkede rum til kurser og organi-
satoriske grupper samt 3) indhold bag logind. Det grundlæggende 

 



 

princip for, hvad der skal gemmes bag logind, så kun medlemmerne 
kan se det, er, at det skal være indhold, der giver merværdi til med-
lemmerne. Samtidig er det vigtigt at gøre det synligt for ikke-
medlemmer, hvad de går glip af. I 2012 vil det grundet den forestående 
opgradering af foreningens medlemssystem være nødvendigt at ”byg-
ge” integrationen til dette system forfra. 
 

3.6 Introduktion til Ipad  
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager præsentationen af Ipad’en som arbejdsred-
skab til efterretning.  
 
Resumé: 
Sekretariatets ene IT-konsulent vil udlevere de indkøbte Ipads og gen-
nemgå en række af dens funktioner for hovedbestyrelsen, samt svare 
på eventuelle spørgsmål.  
 
Der planlægges en opfølgning på hovedbestyrelsesmødet i oktober, 
hvor hovedbestyrelsesmedlemmerne vil blive præsenteret for flere an-
vendelsesmuligheder og have lejlighed til at stille opfølgende spørgs-
mål efter at have gjort sig bekendte med Ipaden på egen hånd i den 
mellemliggende periode. 
 

3.7 Formanden og direktørens statusdrøftelse 2011 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager formanden og direktørens redegørelse for 
deres fælles statusdrøftelse i juli 2011 til efterretning. Drøftelsen var 
foranlediget af direktørens første år i foreningen.  
 
Resumé: 
Redegørelsen vil foregå mundtligt på selve HB-mødet. 

4. Koordineringspunkter 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB møder 

 
4.2 Orientering fra møder 

 

5. Eventuelt 
 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
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