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1. Referat til underskrift 

 

2. sager til diskussion/beslutning 

 

2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og 
Praksisudvikling 

Indstilling 

1. Godkendelse af uddelinger af hovedområde uddannelse. 

2. Godkendelse af uddelinger af hovedområde forskning. 

3. Godkendelse af uddelinger af hovedområde praksisudvikling. 

4. Orientering om evaluering af specifikke temaer 2011-2013 og forslag til 

nye temaer v. Marius Henriksen 

Resumé 

1. Der er pr. 1. oktober 2013 indkommet 16 ansøgninger til ph.d. stipendiater. 

2. Elisabeth Bandak indstilles til ph.d.-stipendiat á 400.000 kr.  

3. Lise Kronborg Poulsen indstilles til ph.d.-stipendiat á 400.000 kr. 

4. Der er pr. 1. oktober 2013 indkommet i alt 20 ansøgninger og søgt om i alt 

6.731.096 kr. til hovedområdet forskning. Der uddeles kr. 398.860.   

5. Der er pr. 1. oktober 2013 indkommet i alt 7 ansøgninger og søgt om i alt 

2.769.172 kr. Der uddeles kr. 249.000. 
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2.2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af den 
fysioterapeutiske praksissektor 

Indstilling 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og 

opfordrer Det rådgivende udvalg vedrørende vækst i det private 

sundhedsmarked til at inddrage analysen i sit arbejde. 

Resumé 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har analyseret den fysioterapeutiske 

praksissektor1. I den forbindelse har Danske Fysioterapeuter været i dialog 

med styrelsen om indholdet af analysen. Foreningens høringssvar er tidligere 

fremsendt til hovedbestyrelsen til fortrolig orientering (fordi styrelsen har 

anmodet om fortrolighed) 2. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er inviteret til at præsentere analysen for 

hovedbestyrelsen, således at der bliver mulighed for at debattere analysen. 

Det foreslås, at analysen indgår i arbejdet i det rådgivende udvalg vedr. vækst 

i det private sundhedsmarked. 

 

2.3 Fortrolig sag:  
 

2.4 Strategiplan 2014 – status og afrapportering 

Indstilling 

At hovedbestyrelsen tager orienteringen om fremdriften i Strategiplan 2014 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 & kvalitet 

 

                                                
1
 http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/20131205-

Kiropraktorer-og-fysioterapeuter?tc=B6F3E10C347948C7B9A4993A9A43DB4E 
2
 http://fysio.dk/org/nyheder/Forfejlet-kritik-af-praksisoverenskomsterne 

http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/20131205-Kiropraktorer-og-fysioterapeuter?tc=B6F3E10C347948C7B9A4993A9A43DB4E
http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/20131205-Kiropraktorer-og-fysioterapeuter?tc=B6F3E10C347948C7B9A4993A9A43DB4E
http://fysio.dk/org/nyheder/Forfejlet-kritik-af-praksisoverenskomsterne
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I det vedlagte statusoverblik redegøres skriftligt for status på alle de 

strategiske projekter under de tre overordnede indsatsområder. På mødet 

orienteres mundtligt om:

 

 Implementering af de faglige selskaber (projekt 2.2 – status) 

 Medlemsservice (projekt 3.1 - afrapportering) 

 Nye ydelser – kandidater (projekt 3.3.1 - status) 

 Nye ydelser – ledere (projekt 3.3.2 - status) 

 

2.5 Holdningspapir vedr. fysioterapeutiske indsatser målrettet 
børn i førskole- og skolealder 

Indstilling 

At holdningspapiret vedr. fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- 

og skolealder godkendes. 

Resumé 

Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig med børn og i 
særlig grad børn med handicap. Fysioterapi og fysioterapeuter står derimod 
ikke stærkt fagligt og politisk, når det handler om børn, der ikke har en 
diagnose, eller ikke har et handicap, altså de mange børn, der har behov for 
fagligt funderede indsatser målrettet sunde rammer og fysisk aktivitet som en 
del af hverdagen. 
 
Danske Fysioterapeuter mener derfor, at der er behov for at få mere fokus på, 
at fysioterapeuter har vigtige faglige bidrag i forhold til børn, som er eller er i 
risiko for at blive motorisk usikre, og børn som har eller er i risiko for at få 
livsstilssygdomme.   
 
Nærværende holdningspapir har således til hensigt, at støtte foreningens 
faglige og politiske arbejde for, at der udvikles sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser i forhold børn i førskole- og skolealderen med 
udgangspunkt i de særlige bidrag og kompetencer, som fysioterapeuter kan 
byde ind med på dette område. 
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2.6 Fagfestival 2015 

Indstilling 

1. At fagfestivalen skifter navn fra Danske Fysioterapeuters fagfestival til 

Danske Fysioterapeuters fagkongres 

2. At der for Fagfestivalen 2015 budgetteres med en mulig medfinansering på 

kr. 500.000  

Resumé 

Betegnelsen ”fagfestival” har i de senere år været udsat for kritik. Kritikken går 

på, at ”festival” ikke i tilstrækkelig grad signalerer seriøsitet og ambitioner i 

forhold til arrangementets faglige og videnskabelige indhold. 

Styregruppen har drøftet spørgsmålet og vurderer, at det skal ses som en 

naturlig følge af udviklingen. Medlemmerne er stolte af, at bestræbelserne på 

at løfte faget videnskabeligt er lykkes. Og man ønsker at sende et signal til 

omverdenen og hinanden om, at vi er at regne på lige fod med videnskabeligt 

baserede professioner.  

Styregruppen indstiller derfor til, at navnet ændres fra Danske 

Fysioterapeuters fagfestival til Danske Fysioterapeuters fagkongres. 

Danske Fysioterapeuter har siden fagfestivalen blev afholdt første gang i 2003 

givet et tilskud på 1.mio. kr. med det formål at holde deltagebetalingen på et 

så lavt niveau som muligt.  

Fagfestivalen 2012 blev gennemført uden tilskud, og finansieret ved at øge 

deltagerbetalingen med knap 700 kr. og generere indtægter fra salg af 

udstillingspladser for godt 600.000 kr. 

Styregruppen vurderer, at det ikke er muligt igen at øge deltagerbetalingen, 

ligesom mulighed for indtægter ved salg af udstillingspladser vil være 

forbundet med en vis usikkerhed. Styregruppen beder derfor om, at der 

budgetteres med en mulig medfinansiering i størrelsesordenen 500.000 kr., så 

der sikres luft til at tænke nyt og innovativt.  
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2.7 Danske Fysioterapeuters fysioterapifaglige kursusvirksomhed 

Indstilling 

1. At strategi vedrørende Danske Fysioterapeuters fysioterapifaglige 

kursusvirksomhed godkendes 

2. At snitfladeproblematikken drøftes med henblik på at give in-put til 

kursusvirksomhedens håndtering af problemstillingen i dagligdagen.  

3. At aktuelle krav om medlemskab som forudsætning for deltagelse på 

Danske Fysioterapeuters kurser og temadage bekræftes 

4. At forslag om mulighed for udbud af kurser og temadage for andre 

faggrupper end fysioterapeuter godkendes 

Resumé 

Danske Fysioterapeuters strategi for den fysioterapifaglige kursusvirksomhed 

fra 2010 er revideret.  

 

Der peges i nærværende forslag til ny strategi på følgende fokusområder for 

det fremtidige udbud af kurser og temadage: 

 

 Implementering af ny viden med henblik på faglig kvalitet og 

evidensbasering af praksis 

 Inspiration og ny viden som understøtter udvikling af nye jobs og nye 

jobområder 

 Fokus på kvalitetsudvikling af kurser og temadage, så de modsvarer 

medlemmernes forventninger og behov.  

 

Foruden strategien for det fysioterapifaglige udbud sættes der i notatet om 

rammer og vilkår for den fysioterapifaglige kursusvirksomhed fokus på tre 

aktuelle opmærksomhedsfelter i forhold til kursusvirksomheden: 

 

 Snitfladen mellem Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed og de 

faglige selskabers kursusvirksomhed 

 Krav om medlemskab som forudsætning for deltagelse på Danske 

Fysioterapeuters kurser og temadage 

 Kurser og temadage for andre faggrupper end fysioterapeuter 
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2.8 Danske Fysioterapeuters bachelorpris og kandidatpris 

 

2.9 Status og strategi for arbejdsmiljøindsatsen i Danske 
Fysioterapeuter  

Indstilling 

Arbejdsmiljørådet indstiller, at hovedbestyrelsen tager statusnotatet til 

efterretning. 

Anbefalinger: 

 Arbejdsmiljørådet anbefaler, at arbejdet i arbejdsmiljørådet sættes på 

pause i 1 år, og at rådet samles til en status ultimo 2014. 

 Det anbefales videre, at Arbejdsmiljøområdet integreres i Danske 

Fysioterapeuters kommende arbejdsplanlægning i forhold til en 

prioriteret/segmenteret indsats. 

Resumé 

Arbejdsmiljørådet har arbejdet siden 2011 med afdækning af fysioterapeuters 

arbejdsmiljø og Danske Fysioterapeuters indsats i forhold til området. 

 

Generelt ser det fornuftigt ud med arbejdsmiljøet for fysioterapeuter. 

Fysioterapeuter er generelt stolte og glade for deres fag. Unikt for medlemmer 

af Danske Fysioterapeuter er, at de ser stor mening i deres arbejde 

sammenlignet med andre. 

 

På den baggrund er det Arbejdsmiljørådets opfattelse, at det må være Danske 

Fysioterapeuters mål at bevare det gode arbejdsmiljø og udgå forringelser. 

 

På trods af det, kan der godt være arbejdspladser, hvor der er problemer med 

arbejdsmiljøet. Fysioterapeuter i forskellige sektorer, har meget forskelligt 

arbejdsmiljø. Overordnet er der ikke basis for én generel indsats for alle 

fysioterapeuter, men i stedet at arbejde med en række mindre, parallelle 

indsatser, som bedre rammer den enkeltes situation og udfordringer. 
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3. Sager til orientering 

 
3.1 ER-WCPT General Meeting 2014 

Indstilling 

At orienteringen vedr. værtsskab for ER-WCPT General Meeting 2014 tages til 

efterretning 

Resumé 

Danske Fysioterapeuter bød i 2012 for og vandt værtsskabet for ER-WCPT 

General Meeting 2014.  

 

Generalforsamlingen finder sted 7.-10. maj 2014 på Scandic Sydhavnen.  

 

Planlægningen er i fuld gang, og ER-WCPTs bestyrelse har netop været i 

København for at besigtige konferencehotellet og gennemgå planerne.  

Danske Fysioterapeuter er vært ved et get-together party for de godt 100 

deltagere i generalforsamlingen. 

 

Hovedbestyrelsen har besluttet et samlet budget for arrangementet på 75-

100.000kr. Der forventes p.t. samlede udgifter på i alt 150.000 kr.  
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4. Koordineringspunkter 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 

4.2 Orientering fra møder (23. oktober – 1. december 2013) 

 

5. Eventuelt 

 

6. Evaluering 


