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2 Sager til diskussion / beslutning 
 

 

2.1 Anerkendelse af medlemmer 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 Beslutter fremtidig tiltag til anerkendelse af medlemmer, herunder 

 Beslutter den gaveudløsende anciennitet 

 Beslutter økonomisk ramme for tiltaget pr. år 

 Beslutter, om der i indførelsesåret skal gives til alle, som har anciennitet over 

den valgte 

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede i 2018, at Danske Fysioterapeuter skal have større 

fokus på anerkendelse af medlemmer. Opdraget til hovedbestyrelsen var, at der skal 

udvikles tiltag, som gør, at medlemmerne oplever anerkendelse i relation til deres 

medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Oplevelsen af anerkendelse skal bidrage til at 

styrke medlemmernes foreningsfølelse og deres tilknytning til foreningen.  

Hovedbestyrelsen drøftede forslag til model på møde i april måned. Forslaget blev ikke 

i første omgang godkendt, og hovedbestyrelsen bad om, at de repræsentanter, som 

oprindelig stillede forslag til REP 2018, sammen med regionsformændene arbejder 

videre med forslaget.  

Der foreligger nu et nyt forslag til tiltag, som fremlægges til hovedbestyrelsens drøftelse 

og beslutning.  

 

2.2 Repræsentantskabsmøde 2020: Udkast til program og forslag fra 

HB 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender:  

 Udkast til program for repræsentantskabsmøde 2020. 

 Forslag til godkendelse af dagsordenen herunder forslag til dagsordenen til 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. – 20. marts 2021 (titlen på 

forslag, som har til hensigt at afkorte det ordinære repræsentantskabsmøde, 

afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde og udskyde valg af 
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medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde).  

 Forslag til ændring af vedtægter for Konfliktfond A 

 Forslag til beslutning om ændring af kommissorium for Danske 

Fysioterapeuters Solidaritetsfond. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har på baggrund af Covid-19 besluttet at bede repræsentantskabet 

om at afkorte det ordinære repræsentantskabsmøde til en dag, 7. november 2020, 

afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 19. – 20 marts 2021, samt at 

udskyde valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen til det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde.  

Der foreligger forslag til program for det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der er 

taget højde for disse forhold, samt udkast til forslag fra hovedbestyrelsen, som kan 

fremsættes på repræsentantskabsmødet 2020.  

 

2.3 Lukket punkt 

 

2.4 Eftersyn af Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle 

politiske struktur 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 drøfter projektgruppens udkast til anbefalinger til Danske Fysioterapeuters 

fremtidige struktur. 

 

Resumé: 

På repræsentantskabsmødet i 2018 blev det besluttet, at hovedbestyrelsen skulle 

iværksætte et eftersyn af Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle politiske 

struktur. Til formålet nedsatte hovedbestyrelsen en projektgruppe. Projektgruppen har 

indsamlet betydelige mængder data i forløbet gennem:  

- 15 kvalitative interviews med fysioterapeuter,  

- input fra 15 besøg på kommunale arbejdspladser 

- tilbagemeldinger på en organiseret dialog, der har fundet sted i råd, nævn og 

udvalg under Danske Fysioterapeuter 

- Evaluering af indsatsen i Aalborg ifbm. budgetforhandlinger 2019, bl.a. udsagn 

fra 2 deltagende fysioterapeuter 

- 25 besvarelser på digitalt spørgeskema fra 1-10 fysioterapeuter pr. stk. 
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Disse input er analyseret og herefter ”kogt ind” til tre gennemgående temaer, som 

hovedbestyrelsen drøftede med repræsentantskabet på dialogmødet d. 6. december 

2019. 

 

Input fra dialogmødet blev herefter samlet til et notat, som blev præsenteret for 

hovedbestyrelsen på hovedbestyrelseskonferencen d. 22. januar 2020. Her fik 

hovedbestyrelsen også adgang til alt indsamlet data.  

Efterfølgende har projektgruppen på baggrund af det indsamlede materiale og 

drøftelser i hovedbestyrelsen arbejdet videre med at formulere egentlige anbefalinger til 

en ny struktur.  

 

Disse fremlægges på mødet med henblik på en debat herom - både med 

projektgruppen, der deltager under en del af punktet, og herefter internt i 

hovedbestyrelsen. 

 

I forhold til den videre proces blev det på hovedbestyrelsesmødet d. 11.-12. juni 2020 

besluttet, at arbejdsgruppens forslag skal sendes i høring hos de samme parter, der 

oprindeligt kom med indspark til eftersynet samt at forslagene fra arbejdsgruppen 

præsenteres i foreningens egne medier med henblik på en tidlig og bred 

medlemsdebat. Hovedbestyrelsen vil på sit møde i december få anledning til at drøfte 

tilbagemeldingerne fra høringsprocessen og komme med endelig tilkendegivelse af 

retningen for de konkrete forslag, som hovedbestyrelsen skal stille til det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

 

Det bemærkes, at forslagene ikke er økonomisk vurderet, men alene fremsættes med 

udgangspunkt i målsætningerne for den politiske struktur (indflydelse og 

medlemsengagement). 

 

 

2.5 Evaluering af arbejdsmarkedsmodellen 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 Orienterer sig i vedlagte status på arbejdsmarkedsmodellen. 

 Godkender revidering af plan for evaluering af arbejdsmarkedsmodellen 

således at repræsentantskabet forelægges status ifm. det forventede 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts. 

Resumé: 

For at sikre at HB kan følge effekten af modellen udarbejdes årlige statusopgørelser. 

Den anden årlige status på implementeringen af arbejdsmarkedsmodellen er vedlagt.  

HB godkendte november 2019 en plan for evaluering af arbejdsmarkedsmodellen med 

årlig status i 2019 og 2020 og en egentlig evaluering i klar primo 2022. Af planen 

fremgår det, at repræsentantskabet foreligges en status i 2020. Ved at forelægge 
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status for repræsentantskabet på det (forventede) ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde i marts 2021 opnås den fordel at resultaterne fra 

lønundersøgelsen 2020 kan indgå. 

 

2.6 Lukket punkt 

 

2.7 Status på MWB #2 Styrke professionen 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 Drøfter status på de prioriterede indsatser under MWB # 2 Styrke professionen 

 Forholder sig om den valgte afrapporteringsform er brugbar  

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen prioriterede hen over to møder i december 2019 og januar 2020 en 

konkretisering af MWB #2, Styrke professionen, og formulerede indsatsområder og 

målsætninger for efterfølgende at prioritere dem i forhold til to former for momentum – 

det fysioterapifaglige og det politiske (bilag 1). 

Punktet har til hensigt at gøre status på de enkelte prioriterede indsatser samt forholde 

sig til, om corona-situationen har haft betydning for momentum (bilag 2). 

Hovedbestyrelsen opfordres til at drøfte statussens materielle indhold samt tilkendegive 

om denne afrapporteringsform er brugbar. 

 

2.8 Kommissorium for følgegruppe i projekt Faglighed i fysioterapi 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 Godkender nedsættelse af følgegruppe i projekt Faglighed i Fysioterapi, 

herunder kommissorium for følgegruppen.  

 Udpeger repræsentant til følgegruppen. 

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede i 2018, at der skal sættes særligt fokus på faglighed i 

fysioterapi på en måde, som støtter: 

• En proaktiv dagsorden i forhold til fagets udvikling. 
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• En styrkelse af og støtte til den fortsatte faglige udvikling, fællesskabet og 

arbejdsmiljøet. 

• En beskyttelsesdagsorden således, at fagets kerne ikke udvandes. 

• Synlighed om faget i forhold til samarbejdspartnere. 

Sidenhen har Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse præciseret, at aktiviteterne i 

projektet skal foregå med den videst mulige inddragelse af bredden af medlemmerne; 

deres kompetencer, interesser og egen daglige udfoldelse af faget. Samt at 

udfoldelsen af projektet skal ske i et tæt partnerskab mellem Dansk Selskab for 

Fysioterapi, de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter. 

Til at inspirere og rådgive om indsatserne samt involvere centrale interessenter i 

projektet nedsættes en følgegruppe. Følgegruppen skal stille sig til rådighed med deres 

viden og netværk, og bidrage til projektets fremdrift.  

Følgegruppen sammensættes bredt med repræsentanter fra de faglige selskaber (op til 

2), Dansk Selskab for Fysioterapi (1), professionshøjskolerne (1), forskningsmiljøerne 

(1), TR/AMR/lederområdet (1-2) samt Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse (1). I 

alt 6-8 personer.  

Udpegningen skal ske via kontakt til relevante netværk og udvalg med en samtidig 

opfordring om at engagere nye kræfter og stemmer i foreningen gennem initiativet.  

 

2.9 Lukket punkt 

 

2.10 Lukket punkt 

 

2.11 Honorering og kompensation for tab/udlæg i forbindelse med HB-

arbejde 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- drøfter og beslutter, hvorvidt der skal ske ændringer i praksis vedr. honorering 

og kompensation i forbindelse med HB-arbejde. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede på sit møde i 11. og 12. juni 2020 aktuel praksis for 

honorering og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i relation til HB-arbejde.  

Dele af hovedbestyrelsen tilkendegav, at de ikke finder nuværende praksis vedr. 

honorering og kompensation rimelig og ønsker at ændre den fsva. arbejde, som aktuelt 
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dækkes af HB-honoraret. Ønsket er, at HB-honoraret alene dækker mødeforberedelse 

og ikke, som praksis er nu, også møder af en varighed på 1-2 timer. Andre dele af 

hovedbestyrelsen fandt nuværende praksis i orden.  

Hovedbestyrelsen ønskede at fortsætte drøftelsen på dette møde. Til støtte for dette 

henvises til pkt. 2.13 (indstilling og referat) i materialet fra HBM 11.-12. juni 2020.  

 

2.12 Covid19 - status 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 Tager status vedr. Covid-19 til efterretning 

 Drøfter mulige supplerende perspektiver 

 Bekræfter mandat om, at DFys ikke selvstændigt fortolker retningslinjer fra 

sundhedsmyndighederne  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter og fysioterapeuter i Danmark har behov for igen at være på 

tæerne i forhold til at holde smitte med Covid-19 under kontrol.  

Der vil på mødet blive givet en status på, hvorledes DFys har organiseret sit 

nuværende beredskab og arbejder for at holde medlemmerne informeret og give 

mulighed for dialog mellem medlemmer og DFys og mellem medlemmer.  

Der vil desuden blive givet en status på interessevaretagelsen i forhold til 

Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL.  

Endelig bedes HB drøfte og bekræfte, at DFys som tidligere i pandemien. Her var linjen 

fra HB, at DFys i sin vejledning af medlemmerne formidler de fra myndighederne 

udsendte retningslinjer – og ikke selvstændigt fortolker retningslinjer eller udmelder 

selvstændigt udarbejdede forholdsregler. 

 

2.13 Lukket punkt 
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3 Sager til orientering 

 

3.1 Dimittendundersøgelse 2020 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

 tager orienteringen om resultaterne af Danske Fysioterapeuters 

dimittendundersøgelse 2020 til efterretning. 

Resumé: 

Alle medlemmer der dimitterede som fysioterapeuter 2019 er i juni blevet spurgt om 

oplevelsen af den første tid på arbejdsmarkedet. 

Undersøgelsen viser, at dimittendernes beskæftigelse er 6 pct.-point lavere end ved 

sidste års dimittendundersøgelse. Det vurderes, at Covid-19 har haft en markant 

betydning for dimittendernes ledighed. 

De fleste dimittender kommer stadig i fagrelevant arbejde: 91 % af dimittenderne er 

eller har været i arbejde siden dimission. Det er dog også tydeligt, at arbejdsmarkedet 

opleves som presset af dimittenderne med mange nyuddannede og mange ansøgere 

til hver stilling. 

 

 

3.2 Vedtægter og forretningsorden m.m. på fysio.dk 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 tager orientering vedr. vedtægter og forretningsorden på hjemmesiden til 

efterretning 

Resumé: 

Jeanette Præstegaard har ønsket en gennemgang af fysio.dk siden Om os, hvor 

vigtige dokumenter i forhold til hovedbestyrelsens arbejde er at finde.  

Det drejer sig om foreningens vedtægter, hovedbestyrelsens forretningsorden, 

politikker, holdningspapirer, kommissorier for råd og udvalg m.m.  

På mødet vil der blive givet en kort introduktion til siden med henblik på, at 

hovedbestyrelsen bliver fortrolig med at bruge siden. 

Med henblik på forberedelse kan hovedbestyrelsen med fordel orientere sig på siden: 

https://www.fysio.dk/om-os 

https://www.fysio.dk/om-os
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3.3 Tilbagemelding fra AC-udvalg 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

- tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter har udpeget hovedbestyrelsesmedlemmer til AC-udvalg.  

De udpegede er: 

 Tina Lambrecht: AC bestyrelsen 

 Jeanette Præstegaard: Akademikernes Forsknings- og uddannelsesudvalg  

 Brian Errebo-Jensen: Forhandlingsudvalget for det private område 

 Lau Rosborg: Vækst og beskæftigelsesudvalg i Akademikerne   

Kommissorier var vedlagt dagsordensmateriale til HBM januar 2019.  

Referater fra udvalgene sendes i HB-orientering, og en gang hver 6. måned giver 

udvalgsmedlemmerne en kort stemningsrapport fra eget udvalgsområde.  

På mødet har hver af de fire medlemmer mulighed for at give en stemningsrapport på 

8-10 min. 

 

3.4 Dialog med den norske forening 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

 Drøfter foreningsudvikling på baggrund af oplæg fra den norske forening 

Resumé: 

På opfordring fra Jeanette Præstegaard er det lykkes Tina Lambrecht, at få en aftale 

med formanden fra den norske forening, Gerty Lund, om at deltage på HBM via Skype.  

Anledningen er, at Gerty Lund i det norske fagblad har fortalt om sine refleksioner i 

forhold til at samle norske fysioterapeuter til én samlet forening efter at have været skilt 

i mere end 30 år.  
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Ud over at det er vældig spændende at følge udviklingen i Norge, er der måske også 

inspiration til vores egen foreningsudvikling – aktuelt forankret i eftersynet af det 

politiske struktur.  

I kan orientere jer på vedlagte link til nyhed på den norske hjemmeside: 

https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Hvordan-ble-en-organisasjon-til-tre-og-har-

det-gaatt-ut-paa-dato?fbclid=IwAR0xj8rgMTEWDk0X6UH3Kjla9QkZ-09TukmP-

4L8LD7rn_alwxwxPys1vkA 

Gerty Lund vil på mødet uddybe sine tanker, og der bliver mulighed for dialog med 

Gerty Lund.  

 

 
 

4 Koordineringspunkter 

 

 

5 Eventuelt 
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