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1.  Referater til underskrift 

Referatet fra fra HBM d. 24. januar og 1. marts 2013 fremlægges til underskrift 

på HB-mødet til maj. De godkendte referater udsendes snarest elektronisk. 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig 

2.2 Vedtægtsændringer 

Indstilling 

At den fremlagte procesplan for revision af foreningens vedtægter godkendes. 

Resumé 

Danske Fysioterapeuters vedtægter trænger til en revision, dels for at sikre 

sammenhængen på grund af mange tidligere ændringer, dels for at 

fremtidssikre dem (og foreningen). Johnny Kuhrs sygdom har aktualiseret 

behovet, og repræsentantskabet har også nikket til behovet. 

 

For at sikre ejerskab blandt repræsentantskabets medlemmer og for at undgå, 

at repræsentantskabsmødet i 2014 alene kommer til at handle om 

vedtægterne, foreslås det, at der afholdes en vedtægtsworkshop for 

repræsentantskab og hovedbestyrelse halvvejs i forløbet.  

 

Det foreslås derfor, at der på hovedbestyrelsesmødet i januar nedsættes et 

vedtægtsændringsudvalg bestående af tre hovedbestyrelsesmedlemmer.  

Udvalget har til opgave at identificere problemstillinger ved de nuværende 

vedtægter og løsninger på disse (herunder anvisninger til, hvordan de 

problemstillinger, der opstod i 2012, kan håndteres bedst fremadrettet).  

 

Udvalget skal aflevere et udkast til nye vedtægter til hovedbestyrelsen i foråret 

2014. 

 

Der ansøges om en bevilling på 280.000 kr., der skal dække udgifterne til 

afholdelse af workshop samt ekstern juridisk bistand. 
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2.3 Politisk Nyhedsbrev 

Indstilling 

Det indstilles, at medlemmerne af Danske Fysioterapeuter fremover kan 

abonnere på Politisk Nyhedsbrev. 

Resumé 

Regionsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer har fra årsskiftet 

modtaget Politisk Nyhedsbrev, der udkommer en gang om måneden. 

Politisk Nyhedsbrev har til formål at give politisk aktive fysioterapeuter en 

oversigt over væsentlige, aktuelle politiske sager for foreningen. Målet er, at  

regions- eller repræsentantskabsmedlemmer får en tættere orientering om 

foreningens politiske holdninger og aktiviteter f.eks. høringssvar og 

pressehistorier.  

 

 

Politisk Nyhedsbrev er ikke en erstatning for, men et supplement til den 

dækning af foreningen, som fremgår af fysio.dk, og der kan forekomme 

overlap.  

 

Allerede efter to numre af Politisk Nyhedsbrev har flere efterlyst muligheden 

for, at menige medlemmer kan abonnere. Det indstilles, at der kommer en 

mulighed for dette på fysio.dk 

 

2.4 Fortrolig 

 
2.5 Udviklingsforløb for hovedbestyrelsen 

Indstilling 

At hovedbestyrelsen godkender teamudviklingsprogrammet for 

hovedbestyrelsesmedlemmer.   

Resumé 

På hovedbestyrelseskonferencen i januar drøftede hovedbestyrelsen behovet 

for at gennemføre et temaudviklingsforløb. Formålet med forløbet er at få et 

bedre kendskab til det enkelte medlems kompetencer og styrke samarbejdet i 

hovedbestyrelsen.  

 

Udviklingsforløbet gennemføres i forbindelse med hovedbestyrelsens seminar 

den 24. og 25. juni 2013. Forud for seminaret gennemfører det enkelte 
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medlem en JTI-typologitest, der danner udgangspunkt for arbejdet på 

seminaret.  

 

Seminaret gennemføres af Anne Quistgaard fra Cariros Consult, der har 

gennemført sekretariatets ledelsesudviklingsforløb.  

 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen anvender 32.000 kr. af det budgetterede 

beløb til hovedbestyrelsesmedlemmernes kompetenceudvikling. Beløbet er 

eksklusiv individuel tilbagemelding af 1.900 kr. pr. time, der kan ydes ved 

behov. 

 

 

2.6 Foreningens 100 års jubilæum 

Indstilling 

At fejringen af foreningens 100 års jubilæum drøftes. 

Resumé 

16. juni 2018 fylder Danske Fysioterapeuter 100 år. Selv om der er fem år til 

denne dag, vil det være relevant at få de første tilkendegivelser fra 

hovedbestyrelsen af, hvordan et sådan jubilæum kan og bør fejres. 

 

2.7 Evaluering af kommunalreformen  

Indstilling 

At hovedbestyrelsen debatterer evalueringen af kommunalreformen med 

udgangspunkt i det vedlagte notat og i forlængelse heraf tiltræder 

hovedlinjerne i det høringssvar, som foreningen vil afgive til evalueringen. 

Resumé 

Regeringens evaluering af kommunalreformen er offentliggjort. Der lægges 

alene op til små ændringer på sundhedsområder bl.a. at regionerne skal have 

mulighed for at bestemme genoptræningsindsatsen for mennesker med svære 

hjerneskader. 

 

Evalueringsrapporten nævner en række områder af betydning for 

fysioterapeuter. Hovedbestyrelsen opfordres til at debattere disse områder 

med udgangspunkt i det vedlagte notat (bilag 1) og tiltræde hovedlinjerne i 

foreningens holdninger. Tilkendegivelserne i debatten vil indgå som 

fundament i foreningens høringssvar og videre arbejde med evalueringen.  
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Videre proces 

Foreningen vil afgive et høringssvar i forhold til evalueringen inden den 9. april 

2013. I den forbindelse vil relevante medlemsgrupper blive inviteret til at 

komme med input – eksempelvis lederfraktionen samt TR-rådet og faglige 

miljøer. Regeringen forventes at komme med i samlet sundhedspolitisk udspil 

senere i marts måned. 

 

2.8 Fortrolig 

 

2.9 Nyvalg af regionsformand i Nordjylland 

Indstilling 

At den vedlagte procesplan for nyvalg af regionsformand godkendes. 

Resumé 

Som følge af at Tina Lambrecht er blevet valgt som formand, skal der vælges 

en ny regionsformand. 

 

Det indstilles, at fristen for at stille op som regionsformand fastsættes til den 

mandag den 15. april, således at en nyvalgt regionsformand kan tiltræde 

hvervet den 1. juli 2013. 

 

2.10 Nyt lejemål for Danske Fysioterapeuter 

Indstilling 

At direktøren sammen med formanden bemyndiges til at indgå en kontrakt om 

et nyt lejemål på baggrund af de kriterier HB tidligere har drøftet.  

Kriterierne for at indgå et nyt lejemål er: 

 At lejemålet skal have en bedre kvalitet end det nuværende lejemål. 

 At lejemålet ikke må være dyrere end det nuværende lejemål og helst 

billigere. 

 At lejemålet skal ligge i København og tæt på offentlig transport. 

Resumé 

Siden april har 2012 har Danske Fysioterapeuter sammen med Kost og 

Ernæringsforbundet afsøgt boligmarkedet for egnede lokaler.  
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HB har i april 2012 givet mandat til, at direktøren i samråd med formanden 

afdækker mulighederne og inddrager HB, når der foreligger et konkret forslag.  

Der forhandles i øjeblikket på tre lejemål. Forhandlingen skal afsluttes senest 

medio april, for at udlejer har den fornødne tid til de nødvendige ombygninger.  

HB vil den 13. marts blive præsenteret for de tre lejemål. 

 

 

2.11 Fortrolig 

3. Sager til orientering 

3.1 Strategiplan 2013-2014 

Indstilling 

At hovedbestyrelsen tager den reviderede strategiplan til efterretning. 

Resumé 

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategi-

plan 2014 består af to overordnede formål: Rekruttering & fastholdelse og 

Jobvækst på det private arbejdsmarked med tre indsatsområder:  

 

1. Erhvervsstrategi 

2. Faglig kvalitet i fysioterapi 

3. Service og kvalitet 

 

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

 

Der er udarbejdet et notat (bilag 1) der beskriver det overordnede formål med 

strategiplanen samt snitfladerne mellem strategiplanen og de indsatser, der i 

øvrigt arbejdes med løbende i foreningen. 
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3.2 Beskæftigelse for fysioterapeuter på det offentlige 
arbejdsmarked 

Indstilling 

At orienteringen vedrørende beskæftigelse på det offentlige arbejdsmarked 

tages til efterretning. 

Resumé 

Mens der på knap fem år er forsvundet omkring 17.000 ordinære stillinger i 

regioner og kommuner, er der i samme periode blevet ansat 1.076 flere 

fysioterapeuter på sygehuse, kommunale genoptræningscenter og andre 

institutioner i regioner og kommuner. 

 

Det er først og fremmest i kommunerne, at væksten er sket. Her er der 

kommet 52 procent flere fysioterapeuter i perioden. 

 

Det er ikke muligt at udlede, hvor de ny stillinger i regioner og kommunerne er 

kommet. Men udviklingen vurderes at kunne tilskrives følgende områder: 

 

 Hverdagsrehabilitering 

 Mindre kniv mere træning 

 Genoptræning til alle med behov 

 Ventetid på genoptræning 

 Psykiatri 

 Fysioterapeuter på fælles akut modtageafsnit (FAM) 

 Fysioterapi til personer med kronisk sygdom 

 Fysioterapeuter i diagnostiske funktioner 

 Fysioterapeuter på skadestuer 

 Børn 

 Akutteam 

 

3.3 Netværk for fysioterapeutstuderende 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé 

14 studerende deltog i weekenden 8.-10. februar i det første landsdækkende 

netværksmøde for fysioterapeutstuderende på tværs af 
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uddannelsesinstitutionerne landet over. Målet med mødet var at påbegynde 

arbejdet med at skabe en landsdækkende organisering af de studerende.  

 

På mødet blev drøftet: 

 

 Opgaver for et nyt studenternetværk  

▪ Faglige, sociale, politiske og internationale fokusområder. 

 

 Organisering/struktur  

▪ I forhold til Danske Fysioterapeuterne og ude på de enkelte 

uddannelsesinstitutioner. 

 

På mødet vil der blive givet en nærmere orientering om konklusioner fra 

mødet. 

 

3.4 Adgang til ptnow.org  

Indstilling 

At der kan arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at medlemmer 

af Danske Fysioterapeuter kan få adgang til ptnow.org. 

Resumé 

Danske Fysioterapeuter ved Vibeke Pilmark og Jette Frederiksen besøgte i 

foråret 2012 den amerikanske fysioterapeutforening, American Physical The-

rapy 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 

fysioterapeuter at få adgang til. 

 

Vibeke vil på mødet orientere HB mere detaljeret om ptnow.org og 

demonstrere sitets funktionaliteter.  

 

Nærværende notat lægger derfor op til, at der kan arbejdes videre med at 

undersøge muligheden for, at medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan få 

adgang til ptnow.org: 

 

 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 
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 At undersøge muligheden for at adgang kan foranstaltes i regi af WCPT, 

alternativt ER-WCPT, de nordiske lande med henblik på fornuftigt 

prisniveau. 

 

3.5 Johnny Kuhr i WCPT  

Indstilling 

At orienteringen vedrørende Johnnys Kuhrs bestyrelsespost i WCPT tages til 

efterretning. 

Resumé 

Johnny Kuhr blev på ER-WCPTs generalforsamling i 2010 valgt til ER-

WCPT’s bestyrelse. Johnny beklæder en plads i bestyrelsen som regional 

repræsen-tant, hvilket indebærer, at han er født medlem i WCPT’s bestyrelse.  

 

Valget er personligt og valgperioden er fire år. Johnny er trods sin sygdom 

indstillet på at fuldføre sin valgperiode – dvs. frem til næste ER-WCPT 

generalforsamling i København 2014.  

 

Danske Fysioterapeuter har uagtet Johnnys bestyrelsespost ret til at deltage 

med to delegerede til generalforsamlinger i såvel ER-WCPT som WCPT. 
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4. Koordineringspunkter 

 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 

 

4.2 Orientering fra møder (25. januar – 12. marts 2013) 

 

5. Evt. 

 

6. Evaluering af HB-mødet d. 13. marts 2013 

 


