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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

2.1 1-2-3 Klar til REP 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• deler og drøfter erfaringer fra deltagelse i tidligere REP  

• deler og drøfter handlemuligheder af procesmæssig karakter 

 

Resumé: 

At være hovedbestyrelse overfor foreningens øverste myndighed er på en og samme tid en 
spændende men også krævende opgave. Der er derfor på mødet afsat god tid til, at HB alene 
kan drøfte gennemførelsen af REP af mere procesmæssig karakter. Formålet er, at bestyrelsen 
i fællesskab orienterer sig mod den forestående opgaver. 

 

2.2 Gennemgang af X-REP materiale 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• går dagsordensmateriale til X-REP igennem.  

• tager procesforslag fra dirigenten til efterretning. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen gennemgik egne og eksterne forslag til behandling på X-REP på HBM 7. juni 

2021.  

Materialet blev sendt ud via First Agenda til repræsentantskabet 16. juni, og hjemmesiden 

vedr. X-REP er samtidig opdateret med materialet (https://www.fysio.dk/om-

os/opbygning/reprasentantskabet/ekstraordinart-reprasentantskab-2021). 

Der er endvidere afholdt forberedende møder med dirigenten, som er kommet med forslag til 

proces for afvikling af dagsorden.  

 

https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/ekstraordinart-reprasentantskab-2021
https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/ekstraordinart-reprasentantskab-2021
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På mødet gennemgår hovedbestyrelsen materialet en sidste gang med henblik på at være 

forberedt og klar til behandling på X-REP. 

 

2.3 Program for Dialogmøde 2021 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter temaer for dialogmødet. 

• tiltræder at ét tema bliver fremtidens fagforening. 

 

Resumé: 

Der afholdes dialogmøde lørdag den 13. november på Hotel Storebælt. Mødet ligger i 

forlængelse af regionskonferencen, hvor temaet er fysioterapeuternes fremtidige 

arbejdsmarked (bl.a. med fokus på styringsparadigmer, working-poor m.v.).  

Det foreslås, at et af temaerne på dialogmødet er fremtidens fagforening med afsæt i tankerne 

fra Deltager Danmark og den bog, som alle repræsentanter får som gave til 

repræsentantskabsmødet ”Byggesten til fremtidens fagforening”.  

Blandt andre temaer kunne være: 

• Sundhedsreform 

• Ulighed i sundhed 

• Opgaveudvikling/Opgaveglidning 

• Opfølgning på repræsentantskabsmødet f.eks. praksissektoren og de forestående 

forhandlinger 

Det er målet, at dagen tilrettelægges med et varieret program herunder eksterne talere.  

Hovedbestyrelsen opfordres til at drøfte sine ønsker til temaer. 

 

2.4 Nyt fokusområde for Etisk Råd 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender Etisk Råds oplæg om nye fokusområder.  
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Resumé: 

Det fremgår af kommissoriet for Danske Fysioterapeuters Etiske Råd, at rådet i dialog med 

hovedbestyrelsen udpeger et særligt emne for en to års-periode 

Etisk Råd ønsker, at det kommende fokusområde for rådets arbejde for periode 2021-2023 skal 

være professionsidentitet. Rådet ønsker med emnet at sætte fokus på og drøfte 

professionsidentitetens foranderlighed og undersøge, hvad der er og bør være styrende for 

udviklingen af den fysioterapeutiske identitet.  

Professionsidentitet vil udgøre et paraplyemne, hvorunder rådet ligeledes vil arbejde med 

emner som: opgaveglidning, social ulighed i sundhed samt drøfte hvem der har patent på at 

definere det sunde liv. 

 

2.5 Godkendelse af kommissorium for Koordineringsudvalget 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender kommissoriet for Koordineringsudvalget mellem hovedbestyrelsen og 

Dansk Selskab for Fysioterapi. 

 

Resumé: 

Samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi er forankret i 

fællesmøder mellem Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og bestyrelsen i Dansk Selskab 

for Fysioterapi, som afholdes to gange årligt. Koordineringsudvalget er nedsat for at sikre 

fremdrift i arbejdet imellem fællesmøderne og binder dermed den nye organisering af 

samarbejdet sammen.  

I Koordineringsudvalget sidder for hovedbestyrelsen: Tina Lambrecht, Tine Nielsen og Jeanette 

Præstegård og for Dansk Selskab for Fysioterapi: Gitte Arnbjerg og Rasmus Gormsen Hansen. 

Jeanette Præstegård er valgt som formand for udvalget.  

Vedhæftede kommissorium er fremkommet på baggrund af drøftelser i det ny-nedsatte 

Koordineringsudvalg og fremlægges nu til godkendelse i hovedbestyrelsen. Bestyrelsen i Dansk 

Selskab for Fysioterapi har ligeledes godkendt kommissoriet.  
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3 Sager til orientering 

 
3.1 Pressearbejde 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orienteringen til efterretning. 

 

Resumé: 

Presseindsatserne i Danske Fysioterapeuter har til formål at arbejde for fagets og 

fysioterapeuternes anseelse. Der er i udgangspunktet to afsæt for pressearbejdet:  

• Presse som del af den strategiske ambition:  

”Vi sætter medlemmernes kompetencer i centrum for at fremme professionen, det 

gode arbejdsliv og sætte en fysioterapeutisk dagsorden.” 

• Presse som led i public affairs-arbejdet fx for at lægge tryk på en politisk beslutning 

Der vil på hovedbestyrelsesmødet blive givet et orientering om principperne bag indsatserne 

og eksempler på det konkrete arbejde.  

 

3.2 Status på arbejdet omkring opgaveglidning 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• orienterer sig i sagens materiale. 

Resumé: 

Der gives her en status på Danske Fysioterapeuters aktiviteter omkring opgaveglidning med 

henblik på at sikre løbende orientering af HB. 

Opgaveglidning har senest været temasat på et regionformandsmøde sidst i juni. I forlængelse 

af drøftelsen på mødet, har sekretariatet udarbejdet følgende materiale, der også er vedlagt 

sagen som bilag: 

1. Et standardbrev der kan sendes, når der søges efter fysioterapeuter til rene plejeopgaver 

med henvisning til de gode eksempler på hvordan man i stedet kunne tilgå udfordringen. 



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter den. 24. august 2021 
 

6 
 

2-3. To cases på hensigtsmæssig organisering af fysioterapeuter og eksempler på 

fysioterapeuter, der har løst opgaver ved at konvertere dem/gøre dem til fysioterapeutiske 

opgaver. Der arbejdes på at indsamle flere cases. 

4. En rammesættelse af ”den store dagsorden” med flere ældre, flere kronisk syge og færre 

med velfærdsuddannede. 

Sammen med Torben Hollmann (FOA) og Tina Nør Langager (Ergoterapeuterne) har TL indkaldt 

Danske Regioners formandskab til en drøftelse om opgavevaretagelse og faggrænser på 

sygehuse. Mødet afholdes sidst i august. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 Koordineringspunkter 
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