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1.  Referater til underskrift 

Referatet fra HBM d. 26. juni 2013 blev underskrevet. 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Strategiplan 2014 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle 
fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters 
Strategiplan 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.  

 

2.2 Rådgivende forum om vækst blandt selvstændige 
fysioterapeuter 

Indstilling: 

Det indstilles, at der nedsættes et rådgivende forum om vækst blandt 
selvstændige fysioterapeuter, og at der udpeges to medlemmer af 
hovedbestyrelsen, heraf en formand, til forummet. 

Resumé: 

Der nedsættes et rådgivende forum, hvis opgave er at komme med 
anbefalinger til initiativer, som Danske Fysioterapeuter kan iværksætte for at 
fremme væksten blandt selvstændige fysioterapeuter. 
 
Det foreslås, at udvalget får følgende sammensætning: 

 To hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét udpeges af hovedbestyrelsen 

som formand for det rådgivende forum 

 En repræsentant for Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter (PF) 
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 Fem personer, som ikke er fysioterapeuter, med særligt kendskab til det 

private sundhedsmarked og/eller fremme af vækst i små og mellemstore 

virksomheder som udpeges af hovedbestyrelsen 
 

2.3 Fortrolig 

3. Sager til orientering 

 

3.1 Status på ledelsesindsatsen 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Resumé: 

Formålet med ledelsesprojektet er flere. Projektet skal identificere og 
synliggøre tilbud til de ledere, som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, 
for dermed at kvalificere og styrke den enkelte leder i sin ledergerning. Notatet 
gennemgår de indsatsområder, som projektgruppen arbejder med. 
 

3.2 Åbenhed og inddragelse 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé: 

På repræsentantskabsmødet i november 2012 blev det aftalt, at der skal 
arbejdes mere med åbenhed og inddragelse i det politiske liv i organisationen, 
og at der skal sættes nye tiltag i værk i indeværende REP-periode.  
 
I det vedlagte bilag følger en kort orientering om hvilke nye tiltag, der foreløbig 
er sat i værk, og hvad der er undervejs 
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3.3 Evaluering af regionsformandsvalget i Midtjylland 

Indstilling: 

At evalueringen drøftes og tages til efterretning. 

Resumé: 

Evalueringen bygger på fakta og statistik indsamlet efter valgenes afvikling 
samt kandidaternes og sekretariatets vurdering af valgkampen. 
 
Hovedkonklusioner fra evalueringen af valget er at: 

 At målt på valgdeltagelsen var regionsformandsvalget acceptabelt, når 

man sammenligner med andre lignende faglige organisationer. 

 Valgkampen var for lang og det samme gælder afstemningsperioden, der 

godt kunne have været kortere. 

 Det var ligesom ved formandsvalget godt at hovedbestyrelsen besluttede 

nogle klare retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidater. 

 Der opstod en beklagelig fejl i det data, som foreningen anvendte ved 

afviklingen af 1. valgrunde. Selve fejlen fik dog ikke betydning for valg-

resultatet, men det kan ikke afvises at det har afholdt nogle fra at stemme 

til valget. 

 Der bør ses kritisk på valgmøder i forbindelse med 

regionsformandsvalgene. Konceptet bør enten fornyes eller afløses af 

andre dialogformer. 

 

3.4 Referat fra Etisk udvalg  

Indstilling: 

At etiske perspektiver vedrørende brugerbetaling jf. referatets pkt. 3a 

inddrages i det videre arbejde med brugerbetaling på fysioterapi   

 
Resumé: 

Etisk udvalg drøftede på møde 31. maj 2013 temaet brugerbetaling med fokus 

på konsekvenser af brugerbetaling på fysioterapi set fra et etisk perspektiv.  

 

Udvalget peger på baggrund af drøftelsen på en række etiske perspektiver på 

brugerbetaling jf. referatets punkt 3a.  

 

Udvalget opfordrer hovedbestyrelsen til at inddrage disse perspektiver i de 

fremtidige drøftelser af emnet brugerbetaling med det formål at sikre en 

nuanceret og bredspektret debat. 
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3.5 Presseplan 2013 

Indstilling: 

At presseplanen tages til efterretning. 

Resumé: 

Presseplanen beskriver de overordnede linjer for arbejdet med Danske 
Fysioterapeuters presseindsats i 2013. 
 
Det handler om formål, strategi og evaluering af indsatsen. Derudover opstiller 
det konkrete mål på en række områder. Planen er vedlagt som bilag. 
 

3.6 Orientering om foreningens indsats ved kommunal- og 
regionsvalgene 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé: 

Foreningen vil lige som tidligere involvere sig i regions- og 
kommunalvalgkampen. 
 
Vedlagt er et notat, der nærmere orienterer om foreningens indsatser i 
forbindelse med kommunalvalgkampen og valgkampen i regionerne. 
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4. Koordineringspunkter 

 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 
 
4.2 Orientering fra møder (26. juni – 28. august 2013) 

 

5. Evt. 

 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 29/8 2013 

 

7. Ekskursion til sekretariatets nye lokaler 


