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1. Referat til underskrift 

 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig 

2.2 Aktivitets- og udviklingspuljen 

Indstilling:  

 At praksis ændres, så alle selvstændige opkræves det særlige tillæg.  

 At kriterierne for puljen ændres, således at puljen er målrettet fremme af 

vilkår og muligheder for selvstændige fysioterapivirksomheder. 

 At puljens navn ændres til ”Erhvervsudviklingspulje for selvstændige”.  

Resumé:  

Danske Fysioterapeuter råder over Aktivitets- og udviklingspuljen, som har 

eksisteret siden 2008. Puljen er målrettet udvikling af erhvervsområdet for 

selvstændige fysioterapeuter, og puljen kan benyttes til finansiering af 

udviklingsprojekter og overenskomstrelaterede aktiviteter og formål på 

praksisområdet.  

 

Puljen, der er på 500.000 kroner om året, finansieres via. et tillæg til 

medlemskontingentet på 51 kroner i kvartalet hos de fysioterapeuter, der er 

tilknyttet sygesikringsoverenskomsten. Ønsket er at foretage ændringer af, 

hvordan puljen bruges og administreres.  

 

Puljen bør fremover kunne bruges til bredere formål, først og fremmest 

generelt at kunne fremme vilkår og muligheder for selvstændig virksomhed 

uanset hvilken fysioterapivirksomhed, det drejer sig om. I den forbindelse bør 

alle selvstændige fysioterapeuter betale til puljen. Endelig bør navnet på 

puljen ændres til Erhvervspulje for selvstændige. 

2.3 Bachelorprisen og Kandidatprisen 

Indstilling: 

 At kommissoriet for Bachelorprisen godkendes 

 At kommissoriet for Kandidatprisen godkendes 
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Resumé: 

Det foreslås, at kommissoriet for De studerendes Pris ændres, således at 

artiklerne tilmeldt artikelkonkurrencen bliver bedømt af personer med 

tilknytning til bacheloruddannelsen, og at prisens navn ændres til 

”Bachelorprisen”. 

 

Det foreslås endvidere, at der indstiftes en artikelkonkurrence for 

nyuddannede kandidatstuderende og at prisen benævnes ”Kandidatprisen”. 

Ved at have to priser med forskellige målgrupper og navne, vil det samlede 

uddannelsesfelt inden for fysioterapi bedre blive tilgodeset.  

 

Såvel Bachelorprisen som Kandidatprisen bør være på 25.000 kroner og 

finansieres via Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 

praksisudvikling.  

 

2.4 Revision af politikker 

Indstilling 

Det indstilles, at reviderede versioner af sundhedspolitikken, politik for 

forskning og professionsudvikling og politik for uddannelse og 

kompetenceudvikling sættes til debat på repræsentantskabsmødet 2014. 

Resumé 

På seneste repræsentantskabsmøde gav hovedbestyrelsen tilsagn om, at 

Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik skal sættes til debat på repræsen-

tantskabsmødet i 2014.  

På den baggrund har sekretariatet gennemgået de eksisterende politikker og 

foreslår, at følgende politikker tages op: 

 Sundhedspolitikken skal til debat på repræsentantskabsmødet. Den sættes 

til den første indledende debat på hovedbestyrelsens seminar i januar 

2014. 

 Revision af politik for forskning og professionsudvikling. Der er faktuelle fejl 

i politikken, der bør rettes. 

 Revision af politik for uddannelse og kompetenceudvikling. Politikken bør 

revideres i forlængelse af hovedbestyrelsens drøftelse, som kan tages på 

seminaret i januar 2014. 

Det vurderes umiddelbart, at de øvrige politikker kan afvente et senere 

repræsentantskabsmøde. Det vurderes også, at repræsentantskabsmødet i 
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2014 får en betydelig dagsorden med såvel vedtægtsændringer som debat om 

sundhedspolitikken, hvorfor det er begrænset, hvor mange politikker der kan 

sættes til debat uden at det får konsekvenser for debatternes kvalitet på grund 

af tidsmangel. 

 
2.5 Hovedbestyrelseskonference 2014  

Indstilling:  

Det indstilles, at hovedbestyrelsen fastlægger emnerne for HB-konferencen i 

februar 2014.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen afholder et todages seminar i februar 2014, hvilket giver 

mulighed for mere grundige drøftelser af aktuelle emner. I de år, hvor der 

afholdes repræsentantskabsmøde, giver seminaret endvidere mulighed for 

indledende drøftelser af emner, der forelægges repræsentantskabet. 

 

Det foreslås på den baggrund, at sekretariatet forbereder drøftelser af: 

 Vedtægtsændringer 

 Sundhedspolitik 

 Politik for uddannelse og kompetenceudvikling 

 Overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i 2015  

 

2.6 Nyt kommissorium og forretningsorden for UP 

Indstilling: 

At udkastet til nyt kommissorium og forretningsorden for UP godkendes.  

Resumé: 

HB har i forbindelse med vedtagelse af ny udvalgsstruktur besluttet, at 

udvalgene skal gennemgå deres kommissorium med henblik på indstilling til 

godkendelse i HB. HB besluttede, at sammensætningen af 

forhandlingsudvalgene skulle være uændret.  

 

UP (Udvalg for praksisoverenskomster) besluttede den 12-09-2013 at indstille 

et udkast til nyt kommissorium og forretningsorden til godkendelse i HB.  
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UP bemærkede, at den nye struktur betyder, at udvalgets område bliver mere 

afgrænset, men omvendt giver bedre mulighed for at gå i dybden med 

overenskomsterne. 

 

2.7 Fysioterapi og fysisk aktivitet i regeringens psykiatrirapport  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsens tager orienteringen til efterretning 

Resume: 

I regeringsgrundlaget fra 2011 står, at regeringen vil prioritere det psykiatriske 

område, herunder at psykiske sygdomme skal ligestilles med fysiske 

sygdomme. Mennesker med psykiske sygdomme dør 15 – 20 år tidligere end 

andre borgere. Det skyldes blandt andet en livsstil med rygning, alkohol, 

usund kost og mangel på motion. 

 

I begyndelsen af 2013 udsendte Danske Fysioterapeuter et psykiatriudspil 

”Det er lettere at slippe de negative tanker, når man bruger kroppen”, som 

indeholder fire anbefalinger. Anbefalingerne har foreningen arbejdet på skulle 

finde vej til det udspil, som regeringens psykiatriudvalg udsendte i efteråret. 

Det er lykkedes for Danske Fysioterapeuter at sætte aftryk i rapporten. 

 

Poul Nyrup Rasmussen, der er formand for Det Sociale Netværk og medlem 

af regeringens psykiatriudvalg, præsenterer anbefalingerne for 

hovedbestyrelsen og orienterer om processen.  
 

3. Sager til orientering 

 
3.1 Fortrolig 
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3.2 Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2012 

Indstilling: 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

Resumé: 

På repræsentantskabsmødet i efteråret 2012 blev der truffet en række 

beslutninger, som hovedbestyrelsen og sekretariatet i fællesskab skal følge op 

på. Notatet viser i skemaform status på opfølgningen af de enkelte punkter. 

 
3.3 Orientering fra lederfraktionen 

Indstilling:  

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

Resume:  

Formand Tina Lambrecht gjorde rede for, at hun har diskuteret muligheden for 

at etablere et lederråd i stedet for at have en fraktion med lederfraktionen. Hun 

ønskede tilkendegivelser fra hovedbestyrelsen til dette ønske.  

 
 

3.4 Webstrategi 

Indstilling: 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter ønsker at levere den bedst mulige medlemsservice til 

sine medlemmer. Det er et projekt i Strategiplan 2014, og det skal også 

afspejle sig i foreningens hjemmeside. Derfor har Danske Fysioterapeuter 

formuleret en webstrategi, der har til formål, at:  

 

 øge medlemstilfredshed 

 forbedre medlemsservice 

 fordre kommunikation mellem medlemmer og foreningen 

 

Danske Fysioterapeuter har i dag en velbesøgt side, og med webstrategien 

ønsker Danske Fysioterapeuter at fastholde de mange besøg, men samtidig 

gøre siden mere fremkommelig for det enkelte medlem og give medlemmet en 
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oplevelse af, at foreningen har åbent ”24/7” og er der, når medlemmet har 

brug for det. Medlemmet skal fornemme merværdien af at være medlem også 

på fysio.dk.  

3.5 Budgetopfølgning, 1. halvår 2013 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Resumé: 

Resultatet for første halvår 2013 viser et overskud på ca. 985.000 kr.  

For hele 2013 forventes med den nuværende viden et lille overskud 500.000 

kr. mod et budgetteret underskud på 317.000. kr. 

På baggrund af 1. kvartal forventedes et underskud i 2013 på ca. 570.000 kr. 

Ændringen fra 1. til 2. kvartal skyldes primært en nedjustering af udgifterne til 

formandsvalg, til drift af hovedbestyrelsen, til de faglige selskaber samt en 

nedjustering af de forventede udgifter vedr. overenskomsthåndtering og 

forhandling. På den anden side er de samlede indtægter også nedjusteret 

med ca. 400.000 kr.  

 
 

4. Koordineringspunkter 

 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 
 
4.2 Orientering fra møder (30. august – 21. oktober 2013) 

 

5. Eventuelt 

 

6. Evaluering 


