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Hovedbestyrelsesmøde 
 
Tid:      Mandag d. 22. oktober 2012 (kl. 9.15-17) 
 
Sted:    Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 
             Nørre Voldgade 90, 1358 København K 
 

Dagsorden 

1. Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM d. 17.-18. september 2012. 

2. Sager til diskussion/beslutning 
2.1 Afrapportering Strategiplan 2012 
2.2 Medlemsundersøgelse 2012 (MSI), 2. drøftelse 
2.3 Strategiske indsatser 2015, 1. drøftelse 
 
 
2.4 Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2012 

Indstilling: 
• At hovedbestyrelsen drøfter stillingtagen til de udvalgte punkter på dagsor-

denen, der er beskrevet nedenfor. 
• At hovedbestyrelsen i øvrigt drøfter den samlede dagsorden. 
 
Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet (”REP-mappen”) kan med fordel 
medbringes til drøftelsen. 

Resumé: 
Hovedbestyrelsen besluttede at de vil afvente med den endelige stillingtagen 
til følgende punkter indtil forslagene forelå i sin endelige form: 
 
• Forslag nr. 3. Revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik 
• Forslag nr. 5. Kompetenceudvikling af regionsbestyrelserne 
• Forslag nr. 6. Dansk database for klinisk fysioterapi 
• Forslag nr. 7. Flere midler til forskning. 
 
Pensionistkontingentet 
Desuden foreslås det, at forslaget om nedsættelsen af pensionistkontingent 
drøftes igen med udgangspunkt i vedlagte notat om de økonomiske konse-
kvenser af forslaget. 
 
Der vil desuden være mulighed for at drøfte andre perspektiver i dagsordenen. 
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Politisk struktur og faglige selskaber 
Sekretariatet vil i forbindelse med repræsentantskabsmødet, som aftalt på HB-
mødet i september, udarbejde et opsamlende notat (beredskab) i forhold til de 
drøftelser, der har været omkring analysen af den politiske struktur. Notat vil 
blive fremsendt pr. mail.  
 
Desuden er der til brug for drøftelsen af forslaget om de faglige selskaber ud-
arbejdet et spørgmål-svar-papir. Dette er vedlagt som bilag.  
 
 
2.5 Forslag til FTF's ordinære kongres d. 14.-15. november 2012 

Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter de fremlagte fire forslag til FTF’s kongres 2012. 

Resumé: 
Der fremsættes 4 indkomne forslag på FTF’s ordinære kongres 2012 (se bilag 
1 for forslagene i deres helhed):  
 
1. Delegerede i FTF’s kompetente forsamlinger  

2. FTF’s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i 
Danmark 

3. Evaluering af FTF’s organisatoriske struktur 

4. Vedtægtsændring § 11. Kongresdelegerede vælges for 3 år 

Kongressen afholdes d. 14.-15. november 2012. Man kan læse mere på 
http://www.ftf.dk/om-ftf/kongres/.  
 
Deltagere 

Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer deltager på kongressen som delege-
rede for Danske Fysioterapeuter: 

• Tine Nielsen  
• Brian Errebo-Jensen  
• Lise Hansen  
• Tina Lambrecht  
• Eva Hauge  
• Esther Skovhus Jensen  
Preben Weller (suppleant) 
 
 
 
 
 

http://www.ftf.dk/om-ftf/kongres/
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2.6 Holdningspapir: Fysioterapi til personer med erhvervet hjerne-
skade 

Indstilling: 
At holdningspapiret vedr. fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade 
godkendes. 

Resumé: 
For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde. Mange fysio-
terapeuter er beskæftiget på området, og fysioterapeuter har historisk bidraget 
til at udvikle fagområdet og sikre en høj faglig kvalitet af en samlet tværfaglig 
indsats til personer med erhvervet hjerneskade. 

Hjerneskaderehabilitering har gennem den seneste tid stået højt på dagsor-
den, når fagfolk og politikere har diskuteret kvalitet i sundhedsvæsnet. Der har 
været kritik af og debat om kvaliteten, særligt i kommunernes opgaveløsning i 
forhold rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade.  
 
Danske Fysioterapeuter har med henblik på foreningens faglige og sundheds-
politiske arbejde udarbejdet en række anbefalinger, som skal bidrage til at 
fremme kvaliteten og effekten af fysioterapi til personer med erhvervet hjerne-
skade. 
 

3 Sager til orientering 
 
3.1 Adgang til ptnow.org 

Indstilling: 
At præsentation og orientering tages til efterretning. 

Resumé: 
Danske Fysioterapeuter ved Vibeke Pilmark og Jette Frederiksen besøgte i 
foråret 2012 den amerikanske fysioterapeutforening, American Physical 
Therapy Association, APTA. Formålet med besøget var primært inspiration til 
medlemsrekruttering og medlemsfastholdelse.  

APTA har som Danske Fysioterapeuter et særligt fokus på fag og forskning. 
Særligt var Vibeke optaget af redskabet ptnow.org, som hun vurderer, er 
uvurderligt for fysioterapeuter og en oplagt mulighed for danske fysioterapeu-
ter at få adgang til. 

Vibeke vil på mødet præsentere ptnow.org og orientere HB mere detaljeret om 
sitet og demonstrere dets funktionaliteter.  

Der arbejdes efterfølgende videre med at undersøge muligheden for, at med-
lemmer af Danske Fysioterapeuter kan få adgang til ptnow.org: 
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• At få viden om præcise omkostning ved log-in til samtlige medlemmer 

af Danske Fysioterapeuter 

• At få viden om nødvendige tekniske foranstaltninger for log-in 

At undersøge muligheden for at adgang kan foranstaltes i regi af WCPT, al-
ternativt ER-WCPT, de nordiske lande med henblik på fornuftigt prisniveau 
 
 
3.2 Ordinær evaluering af TR-, AMIR- og SU-konferencerne 2012 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning.  

Resumé: 

Der er foretaget evalueringer af følgende tre ordinære konferencer: 
• Årskonference for TR  

3. september 2012 
Hovedtema: Social Kapital 
 

• Årskonference for AMiR  
5. september 2012   
Hovedtema: Psykisk arbejdsmiljø 
 

• Årskonference og kompetenceudviklingsdag for SU-medlemmer 
Den 12 – 13. september 2012  
Hovedtema: Udvikling på praksisområdet, styringsmuligheder og udfor-
dringer i praksissektoren og praktisk forvaltningsret 

 
Der har generelt været tilfredshed med de afholdte konferencer. Evalueringer-
ne bruges af hhv. TR-rådet, AMiR-rådet og UPP med henblik på forberedelse 
af de kommende års konferencer.  
 
 
3.3 Retningslinjer for samarbejde under kampvalg 

Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen om de opstillede retningslinjer for 
samarbejdet mellem sekretariatet og kandidater i forbindelse med kampvalg til 
foreningens politiske poster til efterretning.  

Resumé: 
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I forbindelse med en valgkamp er det nødvendigt, at der er klare linjer for 
samspillet mellem sekretariatet og kandidaterne, der er på valg. Formålet er at 
sikre, at alle kandidater får samme betjening af sekretariatet.  
 
Der er derfor udarbejdet et sæt retningslinjer for samarbejdet mellem hoved-
bestyrelsen og sekretariatet i sådanne valgperioder (vedlagt som bilag 1).  
 
 
3.4 Foreløbig evaluering af login-funktionalitet på fysio.dk 

Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager notatet ” Evaluering af login-funktionalitet på fy-
sio.dk” til efterretning. 

Resumé: 
Medlemmerne har nu kunnet logge ind på fysio.dk i 8 måneder. I den periode 
har mange oprettet sig, og den udvikling forventes at fortsætte. Medlemmerne 
har accepteret hovedbestyrelsens beslutning om, at dele af fysio.dk skal bag 
login, om end nogle udtrykker skuffelse over, at foreningen på den måde væl-
ger ikke at dele fysioterapeuternes ekspertise med omverdenen. 
 
 

4 Koordineringspunkter 
 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 
 
 

Fredag d. 7. december 2012 Ansvar 

2.x Opfølgning på REP2012 JF 

2.x Drøftelse af foreningens udvalgsstruktur JF 

2.x Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse & Praksisudvikling KL 

2.x Strategi for professionsudvikling KL 

2.x Strategiplan 2015 JF 

3.x Prokura MB 
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Torsdag d. 24. januar 2013 Ansvar 

2.x Strategiplan 2015 JF 

2.x HB-konstituering JF 

2.x Foreningens 100-års jubilæum i 2018 MM 

 
 
 
4.2 Orientering fra møder 
 
Orienteringen foregår mundtligt på hovedbestyrelsesmødet ud fra en trykt 
oversigt, der omdeles ved mødestart. Hovedbestyrelsesmedlemmer, der øn-
sker at orientere fra et møde, skal senest 3 dage inden mødet – dvs. fredag d. 
19. oktober kl. 9.00 – fremsende sekretariatet (mw@fysio.dk) en mail med: 
 
• Mødedato  
• Mødeoverskrift 
• Mødeforum 
 

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 
 
 

mailto:mw@fysio.dk
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