
   

Hovedbestyrelsesmøde 
 
Tid:      Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 9.15-17 
 
Sted:    Kosmopol, Grosserens mødelokale 
             Fiolstræde 44, 1171 København K 
 

Dagsorden 
  

1. Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM d. 17. november 2011 og d. 19. januar 
2012 
 

2. Sager til diskussion/beslutning 
2.1       Strategiplan 2012 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle frem-
drift i Strategiplan 2012 til efterretning. Der er udsendes et særskilt status-
overblik forud for HB-mødet. 

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.
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2.2 Holdningspapir genoptræningsplaner  

Indstilling: 

At holdningspapiret vedrørende genoptræningsplaner godkendes  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter har med henblik på foreningens faglige og sundheds-
politiske arbejde udarbejdet en række anbefalinger, som skal støtte forenin-
gens sundhedspolitiske arbejde og bidrage til at fremme kvaliteten og nytten 
af genoptræningsplanen. 

Det er foreningens klare opfattelse, at indførelse af genoptræningsplan som 
redskab har styrket kvaliteten af genoptræning og patienternes retsstilling i 
forhold til genoptræning. Det vurderes dog også, at der stadig er udfordringer 
på området i forhold til at sikre, at alle patienter med behov får en genoptræ-
ningsplan.  

Der er parallelt til udarbejdelsen af nærværende holdningspapir igangsat et 
arbejde, som skal forberede foreningen bidrag til den forestående evaluering 
af kommunalreformen. Der vil i dette arbejde indgå spørgsmål som hvornår 
genoptræning/genoptræningsplan, hvornår rehabilitering/rehabiliteringsplan, 
ligesom hele diskussionen om stratificering af patienter skal afklares nærmere. 
Dette arbejde vil naturligvis tilgå hovedbestyrelsen til kvalificering og politisk 
drøftelse.  

 
2.3 FORTROLIG SAG 

 
2.4 Konflikt på Færøerne 

Indstilling:  

Det indstilles, at formanden bemyndiges til at bevillige de omfattede medlem-
mer konfliktunderstøttelse for den ene dags sympatistrejke såfremt konflikten 
af Arbejdsretten vurderes som lovlig.  

Det indstilles videre, at konfliktunderstøttelsen udgør de pågældende med-
lemmers grundløn og tillæg, dvs. alene fastpåregnelige løndele.  

Det indstilles endeligt, at spørgsmålet om forhandlingskompetence og øvrige 
kompetencer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på Færøerne 
afklares mellem Danske Fysioterapeuter og kredsen.  

 

Resumé:  
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I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på Færøerne har der den 16. 
februar 2012 været afholdt én dags sympatikonflikt blandt de ca. 30 fysiotera-
peuter, som er omfattet af overenskomstområdet. 
 
2.5 FORTROLIG SAG 
 
2.6 Forskningsfondens Særlige Pris - ændring af procedure 
 
Indstilling: 
 

• At hovedbestyrelsen drøfter behovet for procedureændring herunder 
de tre forslag til ny administrativ procedure. 

• At hovedbestyrelsen beslutter fremadrettet administrativ procedure. 
• At hovedbestyrelsen beslutter at ændre prisens titel til Danske Fysiote-

rapeuters Særlige Pris 
 
Resumé: 
 
Danske Fysioterapeuter tildeler én gang årligt Forskningsfondens Særlige Pris 
på 50.000 kr. til en fysioterapeut, som har udmærket sig forskningsmæssigt, 
uddannelsesmæssigt eller på anden vis ydet en særlig indsats for udviklingen 
af det fysioterapeutiske felt. 
Den administrative procedure er tilrettelagt således, at hovedbestyrelsen ud-
peger 
prismodtager på baggrund af indstilling fra fondsbestyrelsen for Danske 
Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. 
Fondsbestyrelsen består af fire medlemmer: et medlem (formand) udpeget af 
og blandt hovedbestyrelsens medlemmer og tre ordinære medlemmer udpe-
get på baggrund af opslag. Kvalifikationskrav for de tre ordinære medlemmer 
er forskningsmæssige kvalifikationer svarende til PHD-niveau, forskningserfa-
ring 
samt solidt kendskab til professionen fysioterapi og det fysioterapifaglige 
forskningsområde. 
 
Som det fremgår af tildelingskriteriet for Særlig Pris (fremhævet ovenfor) er 
Særlig Pris en personlig anerkendelse til en fysioterapeut, som vurderes på 
særlig vis at have bidraget til professionens og fagets udvikling. Der er såle-
des tale om en pris, som tildeles ud fra et mere overordnet strategisk professi-
onsudviklingsperspektiv mere end ud fra mere isoleret forsknings- og udvik-
lingsperspektiv. 
Der stilles derfor i dette notat det spørgsmål, om udpegning af prismodtager 
snarere er et hovedbestyrelsesanliggende end et fondsbestyrelsesanliggende. 
Bør det være hovedbestyrelsen, som udpeger relevant prismodtager? 
Begrundelsen for denne overvejelse er, at tildelingen er at betragte som et led 
i Danske Fysioterapeuters politiske og strategiske arbejde og bør ses som et 
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af de mange virkemidler, som hovedbestyrelsen råder over i forhold til at sti-
mulere professionen i en bestemt retning. Set i det lys antages vurderingen af 
de indkomne forslag i højere grad at forudsætte politisk og strategisk indsigt 
end forskningsfaglige kvalifikationer. 
Det foreslås derfor, at den administrative procedure ændres, således at udde-
ling alene er et anliggende for hovedbestyrelsen. 
Det foreslås endvidere, at det overvejes, hvorvidt tildeling fortsat skal foreta-
ges på baggrund af forslag fra medlemmerne, eller om hovedbestyrelsen skal 
egenhændigt opstille mulige kandidater og blandt disse udpege relevant pris-
modtager. 
 
Konkret ses tre muligheder for administrativ procedure: 

• Indkomne indstillinger (forslag fra medlemmer) modtages, vurderes og 
prioriteres af et bedømmelsesudvalg 0F 

• Forslag til prismodtager forelægges 
hovedbestyrelsen til endelig tildeling/godkendelse. 

• Indkomne indstillinger (forslag fra medlemmer) modtages, vurderes og 
prioriteres af et bedømmelsesudvalg. De tre mest relevante forslag til 
prismodtager forelægges hovedbestyrelsen, som blandt disse udpeger 
og foretager endelig tildeling/godkendelse. 

• Hovedbestyrelsesmedlemmerne sender forslag til prismodtagere til et 
bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vurderer og prioriterer og 
fremlægger tre forslag for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen udpe-
ger 
og foretager endelig tildeling/godkendelse. 

 
Med udgangspunkt i ovenstående forslag til ændring af den administrative 
procedure forslås det endvidere, at titel på prisen ændres til Danske Fysiote-
rapeuters Særlige Pris. 
 
 
2.7 Referater af udvalgsmøder på fysio.dk 
 
Indstilling:  
 
a) At hovedbestyrelsen tager stilling til, om referater fra møder i foreningens fi-
re stående udvalg fremover skal offentliggøres på fysio.dk.  
b) I tilfælde af en beslutning om offentliggørelse bedes hovedbestyrelsen des-
uden tage stilling til, om udvalgsreferaterne skal være frit tilgængelige for alle, 
eller om adgangen skal begrænses til medlemmer.  
 
Resumé:  
 
Referaterne af møderne i de fire stående udvalg under Danske Fysioterapeu-
ters hovedbestyrelse er pt. kun tilgængelige for hovedbestyrelsen og ud-
valgsmedlemmerne selv. Hovedbestyrelsen har ønsket en drøftelse af, hvor-
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vidt referaterne fremover skal lægges på fysio.dk. Referaterne af hovedbesty-
relsens egne møder har længe været frit tilgængelige på hjemmesiden.  
Som baggrund for hovedbestyrelsens drøftelse skitserede i det vedlagte notat 
en række fordele og ulemper ved at vælge at lægge referaterne ud på fysio.dk 
samt den nuværende trafik på hjemmesiden. 
 
2.8 Donationer til velgørende formål 
 
Indstilling: 
 
At hovedbestyrelsen tager principielt stilling til, om Danske Fysioterapeuter 
bør kunne give økonomiske bidrag til velgørende formål eller ej.  
Hvis hovedbestyrelsen mener, at det er relevant og kan forsvares, at forenin-
gen lejlighedsvist donorer et beløb til velgørenhedsarbejde, bedes den desu-
den tage stilling til, om der er behov for nogle retningslinjer for donationer, el-
ler om det vil være tilstrækkeligt at afgøre sådanne tilfælde på ad hoc-basis. 
 
Resumé: 
 
Danske Fysioterapeuter får jævnligt henvendelser fra diverse velgørenhedsfo-
ra, der anmoder om økonomisk støtte til deres arbejde eller til konkrete arran-
gementer. Foreningen har ikke en politik på området, men har ikke tradition for 
økonomiske bidrag til velgørenhedsarbejde. 
 
Danske Fysioterapeuter bør generelt være tilbageholdende med at dele ud af 
foreningens midler til formål, der ikke meget direkte tjener medlemmernes in-
teresser. Omvendt kan et mindre støttebeløb måske i nogle tilfælde være med 
til at generere positiv omtale og synlighed for professionen og/eller foreningen. 
 
Der forekommer ikke at være nogen større tradition for at donere penge til 
velgørende formål blandt de øvrige sundhedsorganisationer. En markant und-
tagelse er dog Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, der i 2010 donerede 
knap 370.000 kroner til en række velgørende formål, hvoraf størstedelen 
kredser omkring sundhed og forebyggelse. 
 
Den konkrete anledning til den principielle drøftelse er, at et hovedbestyrel-
sesmedlem har ønsket at støtte ”Klovneløbet 2012”. 
 
2.9 Referat fra Etisk Udvalg  

Indstilling: 

At kommentarer vedrørende tilkøbsydelser tages til efterretning. 
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Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet i januar drøftede og besluttede hovedbestyrelsen 
foreningens politik vedrørende tilkøbsydelser.   
 
Notat og hovedbestyrelsens kommentarer har siden været drøftet i Etisk Ud-
valg. Udvalget har følgende bemærkninger:  

• Muligheden for tilkøbsydelser bidrager til at øge uligheden i sundhed. 
Og ulighed i sundhed er pr. definition et etisk problem. Men omvendt er 
det gennem de senere år i stigende grad blevet muligt at tilkøbe sund-
hedsydelser fra det private marked, og grænsen for det acceptable flyt-
ter sig derfor også. 

• Medlemmer kan komme i etiske dilemmaer, hvis kommunerne vælger 
at tænke i ordningen, altså presser fysioterapeuter til at markedsføre 
ydelser, som patienten egentlig ikke har brug for med det formål at øge 
omsætningen af tilkøbsydelser. 

• Tilkøbsydelser kan være en glidebane i forhold til brugerbetaling, og 
tilkøbsydelser kan presse kommunens serviceniveau. 

• Der kan være en kollegial problemstilling i, at kommunen åbent kon-
kurrerer med praksissektoren om tilkøbsydelser.  

• Såfremt tilkøbsydelser bliver virkelighed, bør foreningen overfor kom-
munerne peger på ovennævnte problemstillinger og presser på for, at 
kommunerne tager hånd om uhensigtsmæssighederne, så medlem-
merne ikke kommer i klemme. 

 
Der henvises til vedlagte referat punkt 3c. 
 

3 Sager til orientering 
 
3.1       OK-13 

Indstilling:  

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Resumé:  

Notatet beskriver køreplanen for OK13-processen i forhold til såvel Sund-
hedskartellet som i forhold til de interne forløb.  
I lighed med OK11-forhandlingerne bliver den forhandlingerne og deres forbe-
redelse forankret i AUOP. 
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3.2 Projekter under Fagligt Udvalg og Praksisfonden 

Indstilling:  

At orienteringen tages til efterretning.  
 
Resumé:  
 
Der gennemføres aktuelt i regi af Fagligt Udvalg (Udvalg for kvalitet og ud-
vikling i fysioterapipraksis) fem projekter forankret under Fagligt Udvalg og 
finansieret af Praksisfonden (Fond til fremme af fysioterapeutisk forskning, 
kvalitetsudvikling, uddannelse, information mv.) Projekterne er initieret af 
parterne bag Fagligt Udvalg eller Praksisfonden.  
To projekter er finansieret af Praksisfonden, et er initieret af Region Sjæl-
lands samarbejdsudvalgsmedlemmer, og et af Fagforum for Muskuloskele-
tal Fysioterapi og Fagforum for Idrætsfysioterapi. Alle koordineres af Dan-
ske Fysioterapeuters sekretariat.  
 
Notatet har til formål at stimulere til videndeling og give hovedbestyrelsen 
overblik og status over de igangværende projekters baggrund, formål og 
produktmål.  
 
Fagligt Udvalg er i 2008 nedsat af Danske Fysioterapeuter og Regionernes 
Lønnings- og Takst Nævn med henblik på at understøtte faglig udvikling i 
fysioterapipraksis. Udvalget skal analysere og belyse faglige områder in-
den for fysioterapiområdet til brug for overenskomsternes i forbindelse med 
overenskomsterne om almindelig og vederlagsfri fysioterapi eller andre af-
taler mellem parterne.  
 
Udvalget kan på eget initiativ eller efter anmodning fra parterne analysere 
og belyse faglige områder, som fordrer en gennemgang af mulighederne 
for at levere kvalitetsmæssige ydelser i fysioterapipraksis efter overens-
komsterne eller andre aftaler mellem parterne. Udvalget udarbejder årsbe-
retning. Beretningen eftersendes til hovedbestyrelsen.  
 
Praksisfondens formål er at yde støtte til forsknings- og kvalitetsudviklings-
formål med relevans for praksissektoren. Praksisfonden kan selv iværk-
sætte og udbyde forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter. 
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3.3 Barselsudligning for selvstændige 
 
Indstilling:  

Det indstilles, at hovedbestyrelsen orienteres om status for bestræbelserne på 
at etablere en barselsudligningsordning for selvstændige  

 
Resumé:  

Den nye regering meldte i december 2011 ud at den ønskede at etablere en 
obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændige. Det må forventes, at 
der i indeværende år kommer et konkret forslag fra ministeriet.  

Danske Fysioterapeuter vil aktivt presse på for en løsning, der tilgodeser vo-
res selvstændige medlemmer og som bliver så billigt som mulig. 
 
 
3.4 FORTROLIG SAG 
 
3.5 Nye funktioner på fysio.dk 
 
Indstilling:  

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Resumé:  
 
Sekretariatet vil på hovedbestyrelsesmødet give en kort præsentation af de 
nye funktioner, der er kommet på fysio.dk, efter at dele af indholdet er blevet 
lagt bag log-in. 
 

4 Koordineringspunkter 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 
 

2.-3. maj 2012 Ansvar 

2.x Regnskab 2011 MB 

2.x Repræsentantskabsforberedelse: Politisk struktur & 1. behandling af 
forslag JPC 
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2.x Procesplan for evaluering af større konferencer i HB JF 

2.x Revideret strategi for professionsudvikling KL 

2.x Standardkontrakter NR 

2.x Strategi for fysioterapi til mennesker med kroniske lidelser KL 

2.x Faglige selskaber - afrapportering fra projektgruppe KL 

3.x  HK-overenskomst på klinikkerne ER 

3.x Politisk interessevaretagelse i regionerne - status JF 

3.x Budgetopfølgning, 1. kvartal 2012 MB 

Torsdag d. 21. juni 2012 Ansvar 

2.x Budget 2013 MB 

2.x  Faglige selskaber - 2. beh. af afrapportering fra projektgruppe KL 

2.x Repræsentantskabsforberedelse: Politisk struktur & 2. behandling af 
forslag til repræsentantskabsmødet. JPC 

2.x Evaluering af mødekoordinering og orientering JF 

Torsdag d. 21. august 2012 Ansvar 

2.x Budget 2013-2014 MB 



 

 

10/10  

2.x  Repræsentantskabsforberedelse: Politisk struktur & 3. behandling af 
forslag JPC 

Mandag d. 17. og tirsdag d. 18. september 2012 Ansvar 

2.x Sidste behandling af repræsentantskabsmateriale - herunder ind-
komne forslag fra repræsentanterne JPC 

2.x Budget 2013-2014 MB 

Mandag d. 22. oktober 2012 Ansvar 

2.x Fælles forberedelse af repræsentantskabsmødet JPC 

 
 
4.2 Orientering fra møder 
 
Orienteringen foregår mundtligt på hovedbestyrelsesmødet.  
 

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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