
 

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 
 

Dagsorden 
  

1      Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 

 

2      Sager til diskussion/beslutning 
2.1      Strategiplan 2012  

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

generelle fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. Da vi er 
halvvejs i strategiperioden, vil der blive fokuseret særligt på, hvilke 
projekter, der afsluttes nu, og hvilke der startes op i den sidste del 
af strategiperioden. 
 

2) At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte 
kommissorium for arbejdet med indsatsområde 5.E, Nye opgaver 
for fysioterapeuter på sygehuse.  

 
Resumé: 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters 
Strategi-plan 2012 består af tre overordnede strategiområder: 
jobskabelse, professionsudvikling 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 

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



 

 
2.2 Faglige selskaber for fysioterapi 

 
Indstilling: 

 
- At afrapporteringen drøftes 
- At der gives en samlet tilbagemelding til projektstyregruppe og 

projektgruppe i forhold til det videre arbejde 
 

Resumé: 
Med henblik på at styrke den faglige udvikling og den faglige legitimitet 
godkendte Danske Fysioterapeuters repræsentantskab i 2010, at 
Danske Fysioterapeuter og fagfora og faggrupper arbejder i retning af 
etablering af faglige selskaber for fysioterapi som organisatorisk 
ramme for forankring af faglig viden, ekspertise og udvikling.  

 
Hovedbestyrelsen besluttede efterfølgende at projektbasere arbejdet jf. 
Projektbeskrivelse vedrørende etablering af faglige selskaber for 
fysioterapi (bilag 1).  

 
Nærværende notat er projektgruppen og projektstyregruppens første 
afrapportering til hovedbestyrelsen. Notatet er et fortløbende 
dokument, som udvikles i takt med, at projektarbejdet skrider frem. 

 
Der er indtil nu arbejdet med organisationsmodel og specialestruktur, 
ligesom der er etableret struktur for strategisk kommunikation relateret 
til projektet. 

 
Der vil som en del af projektet blive udarbejdet udkast til vedtægter for 
Faglige selskaber for fysioterapi, som vil blive forelagt Danske 
Fysioterapeuters repræsentantskab på ordinær generalforsamling i 
november 2012. 

 
Hovedbestyrelsen kan jf. Aktivitets- og tidsplan forvente næste 
afrapportering på HB-mødet i maj måned.  

 
Hovedbestyrelsens drøftelse vil basere sig på en præsentation af de 
visioner og ambitioner, som ligger bag initiativet ved Johnny Kuhr samt 
en præsentation projektgruppens foreløbige konkretiseringer ved 
Martin Josefsen (medlem af projektgruppen). 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 Specialisering af træningsområdet i det kommunale 
sundhedsvæsen 
 
Indstilling: 

 
- At notatet godkendes som grundlag for videre faglige og politiske 

aktiviteter vedrørende specialisering i det kommunale 
sundhedsvæsen 

 
Resumé: 
Som en del af Strategiplan 2012, Kvalitet i træning, fremlægges notat 
vedrørende specialisering i det kommunale sundhedsvæsen til anden 
behandling i hovedbestyrelsen med henblik på godkendelse. 
 
På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om kvalitet i 
fysioterapi peger notatet på, at foreningen skal arbejde fagligt og 
politisk for specialisering af træningsområdet i det kommunale 
sundhedsvæsen.  
 
Målet er, at opgavevaretagelsen er styret af princippet om at ”øvelse 
gør mester.” Danske Fysioterapeuter anbefaler på den baggrund, at 
der sker en centralt koordineret specialisering af træningsområdet i det 
kommunale sundhedsvæsen med henblik på at skabe rette 
forudsætninger for høj og ensartet faglig kvalitet. Specialisering bør 
følge principperne for specialeplanlægning i det regionale 
sundhedsvæsen og tage udgangspunkt i kriterierne forekomst, 
kompleksitet og effektiv ressourceudnyttelse. Specialisering bør 
endvidere omfatte kvalitetsstandard vedrørende specialisering i daglig 
opgavevaretagelse. 

 
Hovedbestyrelsen drøftede første gang notatet på møde i november 
2011. Nærværende notat er redigeret jf. HBs kommentarer og 
fremlægges nu med henblik på godkendelse.  

 
Notatet har siden første HB drøftelse også været præsenteret i Udvalg 
for privat og praksis, UPP. UPP besluttede på baggrund af denne 
drøftelse at se nærmere på konsekvenser for praksissektoren af 
specialisering i kommunale sundhedsvæsen samt på behov for og 
relevans af specialisering i praksissektoren.  
 

 
2.4 Tilkøbsydelser på træningsområdet 

Indstilling: 
 

- Hovedbestyrelsen tager stilling til, om Danske Fysioterapeuter er 
for eller imod tilkøbsydelser på træningsområdet. 



 

 

Resumé: 

Skal en borger visiteret til træning have mulighed for at købe 
ekstratræning i det kommunale genoptræningscenter leveret af den 
kommunalt ansatte fysioterapeut?  

 
Spørgsmålet om tilkøbsydelser er blevet aktualiseret på grund 
frikommuneforsøget og en åbning i regeringsgrundlaget. Tilkøbsydelse 
er, når en borger hos kommunen kan købe ekstra service udover den 
visiterede ydelse. 

 
Den tidligere regering iværksatte i foråret 2011 et frikommuneforsøg. 
Dette videreføres af den nuværende regering. Blandt de mange 
ansøgninger er flere, hvor kommuner ønsker at få mulighed for at 
tilbyde borgerne tilkøbsydelser også på træningsområdet. Derfor er det 
nødvendigt, at hovedbestyrelsen tager stilling til, om Danske 
Fysioterapeuter er for eller imod tilkøbsydelser. 

 
 
2.5 Danske Fysioterapeuters specialistordning 

 
Indstilling: 

 
- At model for Danske Fysioterapeuters specialistordning, version 

2.0 godkendes 
- At det besluttes, at modellen afventer etablering af faglige 

selskaber og videregives til Dansk Selskab for Fysioterapi til 
færdiggørelse og implementering 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter besluttede i foråret 2010 at evaluere Danske 
Fysioterapeuters specialistordning. Specialistordningen har eksisteret 
siden 2000, og der er pr. 1. november 2011 beskrevet 9 specialer og 
godkendt 67 specialister. 

Revision af Danske Fysioterapeuters specialistordning er forankret i 
Udvalg for professionsudvikling, og gennemført af en til opgaven 
udpeget arbejdsgruppe. 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse behandlede første gang 
udkast til revision af specialistordningen i maj 2011 på baggrund af en 
evaluering og en modelbeskrivelse for specialistordning. 
Hovedbestyrelsen bad på baggrund af sin drøftelse Udvalg for 
professionsudvikling og uddannelse om en skærpelse af notatet 
vedrørende model, idet hovedbestyrelsen udtrykte bekymring for, 



 

hvorvidt modellen med sit ambitiøse indhold ville bidrage til at øge 
såvel attraktivitet som anerkendelse af ordningen. 

Modellen er siden behandlet i såvel udvalg som arbejdsgruppe og 
fremlægges nu af udvalget med henblik på godkendelse. Vedlagt 
findes således modelbeskrivelse (bilag 1) samt notat, som beskriver 
forløbet omkring og begrundelserne for den foreslåede model (bilag 2) 

 
 
2.6 Temanotat fra Videnskabeligt råd: Interaktion mellem forskning og 

fysioterapeutisk klinisk praksis 
 
Indstilling: 

 
- At temanotatet drøftes og tages til efterretning 

Resumé: 

Videnskabeligt råd har som sit fjerde tema valgt at sætte fokus på 
’Interaktion mellem forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis’.  

 
Tidligere har rådet blandt andet behandlet temaerne ’Akademisering 
og professionsudvikling i fysioterapi’ og ’Sigtelinjer for fremtidens 
uddannelse i fysioterapi’. Fælles for begge temaer er deres fokus på 
vigtigheden af, at fysioterapi videreudvikler sig på et akademisk 
grundlag, og herunder at præ- og postgraduat uddannelse i fysioterapi 
forskningsbaseres.   

 
I forlængelse heraf har Videnskabeligt råd valgt interaktionen mellem 
forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis som næste tema, da 
mængden af fysioterapirelevant forskning, herunder forskning 
produceret af forskere med fysioterapibaggrund, har været i kraftig 
stigning de senere år.  
 

2.7  Videnskabeligt råd – status og fremtidigt arbejde 
 
Indstilling:  
 
- At initiativet med Videnskabeligt råd evalueres med afsæt i rådets 

egne anbefalinger  
- At der tages stilling til Videnskabeligt råds fremtid. 

  

Resumé: 

Videnskabeligt råd afholdt sit første møde i juni 2009, og har dermed 
nu eksisteret i to et halvt år. 

 



 

På de seneste to møder i Videnskabeligt råd har rådets arbejde været 
genstand for drøftelse. I forlængelse heraf besluttede rådet på seneste 
møde i december 2011, at der er behov for, at Danske 
Fysioterapeuters hovedbestyrelse tager stilling til Videnskabeligt råds 
fremtidige arbejde herunder, at der foretages en revision af rådets 
nuværende kommissorium, så rådet sikres de bedst mulige rammer for 
dets virke. Rådets medlemmer finder det som en konsekvens heraf 
mest rigtigt, at alle seks nuværende medlemmer stiller deres 
medlemskab til disposition.  

 
Rådet udtaler, at arbejdet i rådet indtil nu har været inspirerende for 
alle deltagere, og der er blevet udarbejdet gode temanotater. Rådet 
finder imidlertid, at det er vigtigt, at rådet i sit fremtidige arbejde ikke 
udvikler sig til en legitimerende følgegruppe, men at der sikres en 
fortsat tyngde i arbejdet.  

 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse bedes derfor evaluere 
initiativet med et videnskabeligt råd for Danske Fysioterapeuter med 
afsæt i Videnskabeligt råds anbefalinger (bilag 1), og i forlængelse 
heraf tage stilling til rådets fremtid herunder eventuel revision af 
kommissorium (bilag 2) og nedsættelse af nyt Videnskabeligt råd. 

 
Rådets produkter pr. 1.1.12 

 
Rådet har på eget initiativ udarbejdet følgende notater til 
hovedbestyrelsen: 
- Professionsudvikling og akademisering i fysioterapi (9.11.09) 
- Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning (26.3.10) 
- Sigtelinjer for fremtidens uddannelse i fysioterapi (18.5.10) 
- Forskningsbaseret uddannelse (28.5.10) 
- Interaktion mellem forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis 

(26.11.11)  
 

Rådet har på opfordring rådgivet hovedbestyrelsen vedrørende 
kvalitetskriterier for forskningsstøtte i form af notat: 
- Støtte til fysioterapeutrelevante forskningsmiljøer: Kvalitetskriterier 

for vurdering fysioterapirelevante forskningsmiljøer (8.6.10) 
 
2.8  Foreningens holdning til frivilligt arbejde 

 
Indstilling: 
 

- At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte 
holdningspapir, der er revideret på baggrund af hovedbestyrelsens 
første drøftelse af frivilligt arbejde på social- og sundhedsområdet 
d. 17. november 2011.   



 

- At hovedbestyrelsen beslutter, om Danske Fysioterapeuter skal 
tilslutte sig de ”Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og 
professionelle”, FOA m.fl. har formuleret.   

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 
national 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 
klassiske ”velfærdsområder” som sundheds-, uddannelses- og 
socialområdet. 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 
offentlige forbrug. 

FTF har for nylig lanceret en politik for frivilligt socialt arbejde, der 
netop understreger, at frivilligt arbejde ikke må betyde en udhulning af 
velfærdsstaten. Samtidig har FOA, DSR og en række andre faglige 
organisationer i samarbejde med bl.a. Frivilligt Forum udarbejdet nogle 
fælles ”spilleregler” for samarbejdet mellem frivillige og ansatte på det 
sociale 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 
respekteres, og at frivilligt arbejde pr. definition er ulønnet.  
Danske Fysioterapeuter har, hvis Hovedbestyrelsen ønsker det, 
mulighed for formelt at tilslutte sig disse spilleregler. Frivilligt Forum 
hilser interessen velkommen. 

Danske Fysioterapeuter bør i kraft af det aktuelle fokus dog også have 
en selvstændigt formuleret holdning til frivilligt arbejde på social- og 
sundhedsområdet. Det vedlagte udkast til et holdningspapir er 
revideret på baggrund af hovedbestyrelsens første drøftelse af 
området i november 2011.  

 
2.9  Budget 2012 

 
Indstilling: 
 
- Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender budget 2012. 

 



 

Resumé: 

Det reviderede budget for 2012 blev første gang drøftet på HB mødet 
den 11. november 2011.  

Siden november er budgettet gennemgået endnu en gang, og der er 
på den baggrund foretaget mindre justeringer. Bl.a. er prognosen for 
kontingentindtægter blevet opdateret på baggrund af medlemstallet pr. 
1.1.2012.  

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 ca. 
980.000 kr. Ændringerne består dels af merindtægter på ca. 350.000 
kr. dels af merudgifter på 1,3 mio. kr.  
 
 

2.10  HB-orientering 
 
Indstilling: 
 
- At hovedbestyrelsen drøfter, om de tidligere vedtagne principper for 

HB-orientering dækker hovedbestyrelsens nuværende behov. 

- At hovedbestyrelsen tager stilling til, om de eksisterende principper 
skal revideres.  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuters daværende hovedbestyrelse vedtog d. 11. 
marts 2009 en række principper for den skriftlige orientering af 
hovedbestyrelsen, der udsendes godt 40 gang om året.  

 
Der er fra dele af den nuværende hovedbestyrelse udtrykt ønske om 
en drøftelse af, om disse principper fortsat dækker hovedbestyrelsens 
behov, eller om en revidering er ønskelig. 

3. Sager til orientering 
 
3.1  Fagfestival 2012 

 
Indstilling: 
 
- At orientering vedrørende Fagfestival 2012 tages til efterretning. 

Resumé: 

Fagfestival 2012 finder sted i dagene 22.-24. marts 2012. 
 



 

Der lægges p.t. sidste hånd på programlægningen, hvorefter det 
samlede program offentliggøres. 

 
Early bird tilmelding afsluttes 15. januar 2012. Styregruppen for 
fagfestival har møde umiddelbart herefter, hvor budgettet endelig 
færdiggøres. 

 
Der vil på HB-mødet blive givet en mundtlig orientering, som 
supplement til den allerede fremsendte orientering (HB-orientering 8. 
december 2011). 

 
3.2   MitFysio og fysio.dk - status 

 
Indstilling:  
 
- At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig orientering om forløbet med 
nedlukningen af MitFysio (der lukkede ved årsskiftet) og arbejdet med 
at sætte indhold bag log-in på fysio.dk.  
 

4. Koordineringspunkter 
 
4.1  Rulledagsorden for kommende HB-møder 
 
  

14. marts 2012 Ansvar 

2.x Strategiplan 2012 JF 

2.X Forbedrede betingelser for barsel på praktiserende (opfølgning på rep. 2010) ER 

2.x OK-13 NR+ER 

2.x Procesplan for evaluering af større konferencer i HB JF 

2.x Referater af udvalgsmøder på nettet JF 

2.-3. maj 2012 Ansvar 



 

2.x Regnskab 2011 MB 

2.x Faglige selskaber - afrapportering fra projektgruppe KL 

3.x Budgetopfølgning, 1. kvartal 2012 MB 

Torsdag d. 21. juni 2012 Ansvar 

2.x Budget 2013 MB 

 
 

5 Eventuelt 
 

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
 

Evalueringen foretages, som det blev besluttet på 
hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de 
fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde: 
  
• Anerkendelse/respekt 
• Udvikling og innovation 
• Viden 
• Ansvarlighed 
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