
TIL ORIENTERING 
                 

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE  
DEN 6. oktober 2011 

Dagsorden 
  

1. Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM 5.-6. september 2011 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 
2.1 Strategiplan 2012 - indsatsområde 2 og 3  

Indstilling: 

1) At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den gene-
relle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning (der vil blive efter-
sendt et statusoverblik umiddelbart inden mødet). 

 
2) At hovedbestyrelsen tager orienteringen om det planlagte brandin-

garbejde overfor fysioterapeutstuderende i forbindelse med indsats 
2.3, Studerende og nyuddannede mærker forskellen, til efterret-
ning. 

 
3) At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte kommisso-

rium for arbejdet med indsatsområde 3, Erhvervspolitik og -strategi.  
 

Resumé: 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters 
Strategi-plan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobska-
belse,  
professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underlig-
gende 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 i indeværende efterår. 
 

2.2 Folketingsvalg 2011: Evaluering af vælgermøder  
Indstilling: 

At hovedbestyrelsen tager sekretariatets evaluering (se vedlagt bilag) 
af de seks vælgermøder, Danske Fysioterapeuter afholdt i forbindelse 
med folketingsvalget i september 2011, til efterretning og selv evalue-
rer møderne.  
 
Der vil på hovedbestyrelsesmødet desuden blive givet en mundtlig ori-
entering om det nye regeringsgrundlag, der forventes klar til den tid, og 
perspektiverne for Danske Fysioterapeuter. 
 
Resumé: 

Danske Fysioterapeuter afviklede seks vælgermøder om sundhedspo-
litik under valgkampen. Møderne gav nye kontakter på Christiansborg. 
 

2.3 Revideret kommissorium for evaluering af den politiske struktur 
 
Indstilling: 

At kommissoriet godkendes. 
 
At formanden samt en regionsformand og et øvrigt medlem af hoved-
bestyrelsen udpeges til projektstyregruppen. 
 
Resumé: 

Hovedbestyrelsen gav på sidste møde tilslutning til, at analysen af den 
politiske struktur skal gennemføres af eksterne konsulenter inden for 
en ramme på 300.000 kr. 
 
På mødet blev det desuden besluttet, at kommissoriet skulle suppleres 
med en række vurderingskriterier for analysen. Sekretariatet har på 
den baggrund udarbejdet et nyt udkast til kommissorium for analysen. 
Det indstilles, at det reviderede kommissorium drøftes med henblik på 
en endelig godkendelse heraf. 
 
Der skal desuden udpeges tre repræsentanter fra hovedbestyrelsen til 
en styregruppe. Styregruppens opgave bliver at sikre, at analysen 
gennemføres i overensstemmelsen med kommissoriet. Der forventes 
derfor kun mellem 2 til 3 møder i styregruppen. Det indstilles at for-
manden, en regionsformand og et øvrigt hovedbestyrelsesmedlem ud-
peges til styregruppen. 



2.4 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). 
 

2.5 Evaluering af OK11 på praksisområdet 
 
Indstilling: 

 
At HB evaluerer forløbet for OK-2011 på praksisområdet. 
 
Resumé: 

Danske Fysioterapeuter indgik den 7. juni 2011 en aftale om fornyelse 
af overenskomsterne om fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefy-
sioterapi.  
 



Forhandlingsforløbet blev påbegyndt på et møde i UPP i juni 2009. 
Selve forhandlingerne blev påbegyndt i maj 2010 og brød sammen i 
september 2010. Forhandlingerne blev genoptaget i april 2011 og re-
sulterede i en smal aftale. Forløbet vedrørende indgåelsen af aftalen er 
overordnet beskrevet i et notat.  
 
Notatet omfatter endvidere UPP’s evaluering på møde den 12-09-
2011. Der var bl.a. enighed om, at det bør undersøges, hvorvidt de an-
dre foreninger på praksisområdet vil være indstillet på et øget samar-
bejde om generelle strategiske spørgsmål.
 

3. Sager til orientering   
3.1 Status på beslutninger fra repræsentantskabsmødet 2010 

 
Indstilling: 

 
Resumé: 

På repræsentantskabsmødet blev der truffet en række politiske beslut-
ninger, der skal arbejdes videre politisk af hovedbestyrelsen og/eller 
følges op på sekretariatet.  
 
Hovedbestyrelsen fik på HB mødet i januar 2011 en oversigt over de 
forskellige opgaver - ansvarsfordelingen mellem sekretariatet og ho-
vedbestyrelse – samt en status over hvornår arbejdet igangsættes. 
 
Til dette møde er der produceret en oversigt med fokus på status i ar-
bejdet med at føre repræsentantskabets beslutninger ud i livet. 
 

3.2 Introduktion til Ipad’en som arbejdsredskab – del II 
 
Indstilling: 

At hovedbestyrelsen tager andel del af introduktionen til Ipad’en som 
arbejdsredskab til efterretning.  
 
Resumé: 

Sekretariatets ene IT-konsulent vil følge op på den indledende intro-
duktion til Ipad’en som arbejdsredskab, der blev givet på hovedbesty-
relsesmødet i september, ved introducere en række yderligere anven-
delsesmuligheder og svare på opfølgende spørgsmål. 



 

 

4. Koordineringspunkter 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 
4.2 Orientering fra møder 

 

5. Eventuelt 
 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 

5/5
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