
 

Hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 17. november 2011 
 

Dagsorden 
  

1. Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM 6. oktober 2011 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 
2.1 Strategiplan 2012 

Indstilling: 

1) At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den gene-
relle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. 
 

2) At hovedbestyrelsen godkender UPP’s indstilling om at finansiere 
den planlagte patienttilfredshedsundersøgelse B under indsatsom-
råde 1.A, Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet i vederlagsfri 
fysioterapi, med midler fra Aktivitets- og Udviklingspuljen.  

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 
 
Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-
mødet.
 

2.2 Foreningens holdning til frivilligt arbejde 
Indstilling: 

At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte holdningspapir, 
der lægger sig tæt op ad de ”Spilleregler for samarbejdet mellem frivil-

 



 

lige og professionelle”, FOA m.fl. har formuleret, og FTF’s nye politik 
på området.  

Resumé: 

2011 er europæisk år for frivilligt arbejde, og også i Danmark er der pt. 
et øget fokus på området – bl.a. har den tidligere regering med støtte 
fra de nuværende regeringspartier afsat 100 millioner kroner til en nati-
onal civilsamfundsstrategi for de 2011-15, der skal ”styrke inddragelse 
af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde”.  
 
I Danmark er der ikke en stor tradition for frivilligt arbejde på de klassi-
ske ”velfærdsområder” som sundheds-, uddannelses- og socialområ-
det. Tendensen er dog, at en stigende andel af det frivillige arbejde 
sker på disse områder. Som faglig organisation fordrer det en skærpet 
opmærksomhed på udviklingen, da der på EU-plan ses en negativ 
sammenhæng mellem frivilligt arbejde på disse områder og det offent-
lige forbrug. 

FTF har for nylig lanceret en politik for frivilligt socialt arbejde, der net-
op understreger, at frivilligt arbejde ikke må betyde en udhulning af vel-
færdsstaten. Samtidig har FOA, DSR og en række andre faglige orga-
nisationer i samarbejde med bl.a. Frivilligt Forum udarbejdet nogle fæl-
les ”spilleregler” for samarbejdet mellem frivillige og ansatte på det so-
ciale område. De faglige organisationers aftryk på spillereglerne er 
især en betoning af, at opgaver, der er nedfældet i lovgivning, ikke kan 
overdrages fra ansatte til frivillige, at faglige kompetencer skal respek-
teres, og at frivilligt arbejde pr. definition er ulønnet. 

Danske Fysioterapeuter bør med det aktuelle fokus også have en for-
muleret holdning på området.  
 

2.3 Ændret udgivelsesfrekvens for Fysioterapeuten 
Indstilling: 

Udgivelsesfrekvensen for Fysioterapeuten ændres fra 18 til 12 numre. 

Resumé: 

Det seneste år er indtægterne på stillingsannoncer faldet drastisk, 
samtidig med at udgifterne til distribution af fagbladet Fysioterapeuten 
er steget. Det betyder, at nettoomkostningerne til at producere og ud-
give Fysioterapeuten er gået i vejret og risikerer at stige yderligere de 
kommende år, hvis stillingsannoncemarkedet ikke retter sig. Det tyder 
ingenting på vil ske.  

Det foreslås derfor, at udgivelsesfrekvensen på Fysioterapeuten æn-
dres fra 18 til 12 årlige numre, samtidig med at sidetallet for hvert 
nummer sættes op fra gennemsnitligt 44 til 52. Det vil give nettobespa-

 



 

relser på 375.000 kroner om året. Det foreslås, at ændringen træder i 
kraft fra januar 2012.  

  
2.4 Regionskonference 2012 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen godkender temaet og formålet for regionskonfe-
rencen 2012. 

Resumé: 

Planlægningsgruppen for regionskonferencen 2012, der består af Tine 
Nielsen og Lise Hansen, har sammen med sekretariatet afholdt møde 
mandag den 17. oktober 2011.  

På mødet blev det besluttet, at næste års regionskonference skulle ha-
ve fokus på at styrke regionsbestyrelsernes forudsætninger for at kun-
ne tage aktivt del i foreningens politiske interessevaretagelse.  

Der skal frem mod regionskonferencen være fokus på at styrke erfa-
ringerne og forudsætningerne for, at regionsbestyrelserne kan blive en 
aktiv del af foreningens politiske interessevaretagelse. Det gælder bå-
de i forhold til at kunne være med til at kvalificere et politisk satsnings-
område lokalt samt at være med til at planlægge og udøve den lokale 
politiske interessevaretagelse.  

Regionskonferencen afholdes onsdag den 30. maj 2012. Det er en en-
dagskonference, jf. beslutningen på hovedbestyrelsesmødet i august 
2010. 
 

2.5 Budget 2012 
Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter det reviderede budgetforslag 
2012 m.h.p. endelig vedtagelse i januar 2012. 

Resumé: 

Budgettet for 2012 blev vedtaget i september 2010, samtidig med bud-
gettet for 2011.  

Budgettet er nu gennemgået på baggrund af udefrakommende fakto-
rer, som har budgetmæssige konsekvenser. Desuden er der taget høj-
de for ændrede aktiviteter og prioriteringer siden budgetlægningen. 
Endelig er der indarbejdet en række ændringsforslag til budgettet.  

Det samlede reviderede budget viser et underskud i 2012 på 1,55 mio. 
kr. Ved budgetvedtagelsen i efteråret 2010 var der budgetteret med et 
underskud på 0,57 mio. kr. Der er altså tale om en forværring på 0,98 

 



 

 

mio. kr. Ændringerne består dels af mistede indtægter på 0,65 mio. kr. 
dels af merudgifter på ca. 0,33 mio. kr. 
 

2.6 Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundheds-
væsen 
Indstilling: 

At HB drøfter og kvalificerer notatet. 

Resumé: 

Som en del Plan 2012, Kvalitet i træning, indsatsområde Udvikling og 
dokumentation af kvalitet fremlægges notat vedr. specialisering af træ-
ningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen.  
 
Ti pejlemærker om kvalitet i fysioterapi anbefaler peger på specialise-
rede kompetencer som et vigtigt redskab i forhold til faglig kvalitet. 
Vedlagte notat anbefaler, at Danske Fysioterapeuter arbejder for en 
systematisk og koordineret specialisering af træningsområdet i det 
kommunale sundhedsvæsen.  
 
Målet er, at opgavevaretagelsen i det kommunale sundhedsvæsen i 
lighed med det regionale sundhedsvæsen er styret af princippet om ”at 
øvelse gør mester.”  
 
Derfor bør det kommunale sundhedsvæsen styres af en specialeplan-
lægningsmodel parallelt til sygehusvæsenet, og der bør være en kvali-
tetsstandard for specialisering i organiseringen af den daglige opgave-
varetagelse. 
 
Det er tanken, at der på baggrund af notatet vil bliver arbejdet videre 
med konkrete modeller, som søger at balancere fordele og ulemper 
ved specialisering. 

 
Spørgsmål til drøftelse på HB mødet: 
 

• Er der behov for specialisering i kommunerne? 
 

• Er der andre måder at understøtte indsatsen for et løft i den fag-
lige kvalitet end specialisering? 

 
• Er det rimeligt og relevant, at det kommunale selvstyre må vige 

for kravet om kvalitet?
 
 
 
 



 

2.7 Værtskab for ER-WCPT generalforsamling 2014 
Indstilling: 

At hovedbestyrelsen beslutter, at Danske Fysioterapeuter ansøger om 
at bliver udpeget som værtsland for ER-WCPT generalforsamling 
2014. 

Resumé: 

ER-WCPT har inviteret medlemslande til at byde ind på rollen som 
værtsland for ER-WCPT generalforsamling 2014.  
 
Generalforsamling afholdes hvert andet år i maj/juni og består af 3 da-
ges generalforsamling plus en dags konference/workshop med organi-
sationsrelevant indhold. Værtskabet går på skift mellem medlemslan-
dene, og deltagerantallet ligger på 70-100 personer. Danmark har se-
nest været vært i 1994. 
 
ER-WCPT’s bestyrelse og sekretariat er ansvarlig for generalforsam-
lingens program og indhold. Værtslandet er ansvarlig for det praktiske: 
konferencested, logi, forplejning samt det sociale program. 
 
Deltagelse i generalforsamlingen finansieres af medlemslandene selv. 
Værtslandet afholder udgifter til et get-together party samt udgifter rela-
teret til planlægning og afvikling af konferencen (løn- og mødeudgifter). 
Samlet vurderes udgiften at ville udgøre kr. 75-100.000.  
 
Der skal med henblik på ansøgning udarbejdes et udbudsmateriale. I 
den forbindelse vil der blive udarbejdet et konkret budget for oven-
nævnte budgetpost. 
 
Ansøgning skal være ER-WCPT i hænde senest 11. februar 2012. 
 

2.8 Værtskab for ER-WCPTs 4. europæiske konference om uddannel-
se i fysioterapi 2016 
Indstilling: 

At hovedbestyrelsen beslutter, at Danske Fysioterapeuter ansøger om 
at bliver udpeget som værtsland for ER-WCPTs 4. europæiske 
konference om uddannelse i fysioterapi, der afholdes i 2016. 
 
 
 
 

 



 

Resumé: 

ER-WCPT har inviteret medlemslandene at byde ind på opgaven som 
værtsland for ER-WCPTs 4. europæiske konference om uddannelse i 
fysioterapi.  
 
Konferencen afholdes hvert 4. år, over 2 dage og tidligere værtslande 
har været: 2004: Portugal, 2008:Sverige og 2012: Østrig. 
 
For yderligere information vedr. tidligere konferencer se 
http://www.physio-europe.org/index.php?action=132  
 
Der forventes et deltagerantal på 300-350 personer. Der vil være fuld 
deltagerbetaling, og ambitionen er, at arrangementet økonomisk hviler 
i sig selv. 
 
Værtsskabet indbefatter: 

• Praktisk ansvar (faciliteter og program) 
• Økonomisk ansvar (hæfter for eventuelt underskud) 

 
Opgaven og bindingerne er på den måde sammenlignelige med Fag-
festival – blot mindre. Konferencen udvikles og forberedes i samarbej-
de med ER-WCPT. 
 
Der skal med henblik på ansøgning udarbejdes et udbudsmateriale. 
Udgiften til dette vil beløbe sig til ca. kr. 25.000. Beløbet skal indgå i 
2012 budgettet. 
 
Ansøgning skal være ER-WCPT i hænde senest 11. februar 2012. 
 

2.9 Referat af møde i Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksis-
udvikling d. 12. oktober 2011 
Indstilling: 

1. Godkendelse af årligt honorar på 5.000 kr. til medlemmerne af 
fondsbestyrelsen (bilag 1) 

2. Godkendelse af uddelinger af hovedområde forskning (bilag 2) 
3. Godkendelse af uddelinger af hovedområde uddannelse (bilag 3) 
4. Godkendelse af uddelinger af hovedområde praksisudvikling  

(bilag 4) 

Resumé: 

1. Bestyrelsen drøftede sig frem til et forslag til et årligt honorar på kr. 
5.000 begrundet i at antallet af ansøgninger er steget og forbere-
delserne til møderne dermed også er øget betragteligt 
 

 

http://www.physio-europe.org/index.php?action=132


 

2. Der er ansøgninger for i alt kr. 9.884.595,- i hovedområdet forsk-
ning pr. 1. oktober 2011. Der uddeles kr. 400.000,-. 
 

3. Der uddeles 2 ph.d. stipendiater á hver 400.000 kr. Der indkom i alt 
19 ansøgninger. Fondsbestyrelsen har indstillet to ansøgere til at 
modtage stipendiaterne. 

 
4. Der er ansøgninger for i alt kr. 2.965.528,- i hovedområdet praksis-

udvikling pr. 1. oktober 2011. Der uddeles kr. 250.000,-.

3. Sager til orientering 
3.1 Ny model for foreningens politiske interessevaretagelse 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Resumé: 

Formanden og regionsformændene ønsker at styrke foreningens politi-
ske interessevaretagelse. Danske Fysioterapeuter skal være en mere 
markant aktør på de sundheds-, uddannelses-, forsknings-, arbejds-
markeds- og erhvervspolitiske områder.  
 
Det sker blandt andet ved at give formanden og regionsformændene 
mere aktive roller i forhold til politikere og medier og ved at samordne 
indsatsen centralt og regionalt. I den forbindelse er det nødvendigt 
med en organisatorisk justering af arbejdet i sekretariatet, der sikrer 
øget koordination og de nødvendige kompetencer og ressourcer til at 
løfte opgaven.  
 
Direktøren vil orientere om den planlagte indsats og justering på ho-
vedbestyrelsesmødet. 

 
3.2 Vejledning for fysioterapeuters brug af titler 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede på sit ordinære møde i 2010 at ændre 
punktet i de kollegiale vedtægter vedrørende fysioterapeuters brug af 
titler. Ændringen indebærer, at der fremover vil være større frihed i for-
hold til brug af titler, som supplerer titlen fysioterapeut. Det betyder og-
så, at der vil være brug for en vejledning, der nærmere afgrænser 
rammen for ændringen af de kollegiale vedtægter. Derfor har sekreta-
riatet i samarbejde med Karen Langvad og Det Kollegiale Råd udfær-
diget vedlagte vejledning.  

 



 

4. Koordineringspunkter 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 

 
4.2 Orientering fra møder 

 

5. Eventuelt 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
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