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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

 

2.1 Lukket punkt 

 

 

2.2 Genoptræning/Sammenhængsudspil 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter hvilke budskaber Danske Fysioterapeuter skal have med i en kommende 

sundhedspolitisk debat 

 

Resumé: 

Om end COVID19 såvel direkte som indirekte her og nu tager al fokus på sundhedsområdet, så 

er der fortsat behov for, at Danske Fysioterapeuter forbereder sig på de politiske diskussioner, 

som formodes at måtte rejse sig i løbet af 2021. 

Selvom regeringen ikke har forpligtet sig på en decideret ”sundhedsreform”, så har regeringen 

systematisk italesat sit fokus på bekæmpelse af ulighed i sundhed. 

Hovedbestyrelsen opfordres til at tage den næste drøftelse om de budskaber, som Danske 

Fysioterapeuter skal bidrage med. 

Hovedbestyrelsen behandlere på sit møde i august MWB#2, hvor borgernær fysioterapi blev 

debatteret. Dengang var der ikke umiddelbart momentum. Det har ikke ændret sig – bortset 

fra at tiden går, og at udfordringerne ikke har ændret sig.  

Fra HB august:  

Sammenhængsudspillet/Genoptræningsudspil er sat på standby på grund af Corona, Udspillet er 

Danske Fysioterapeuters indspark i debatten om en kommende sundhedsreform. 

Udspillet er baseret på input ifm. kommunebesøgene samt de undersøgelser, som foreningen har 

gennemført blandt medlemmerne. Udspillet vil have to produkter: Et målrettet politikere og et 

målrettet medlemmerne. Budskaberne er de samme men vil være vinklet på forskellig vis 

afhængig af målgruppen. Udspillet skal godkendes i Hovedbestyrelsen.  

Blandt de mange emner er:  Syv-dages regel, ansvar for GOP, vurdering ved udskrivning, 

psykiatriske GOP, visitation, faglig udvikling og specialisering, tilgængelighed, transport, økonomi, 

mangel på data, ny teknologi. 
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I et strategisk perspektiv skal budskaberne ind i debatten om sammenhæng og kvalitet for 

patienten, og dermed i de politiske forhandlinger med tilhørende midler. Budskaberne skal dog 

ikke snævert målrettes en sundhedsaftale men kan også ses i lyset af nærhedsreformen. 

I et partipolitisk perspektiv skal budskaberne skal så vidt muligt tematisere lighed i sundhed i 

tråd med sundhedsministerens og regeringens diskurs. 

 

2.3 Repræsentantskabsmøde 6. januar 2021 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Gives en orientering om det virtuelle set-up  

• Drøfter relevante emner som forberedelse til REP 2020 6. januar 2021 

Resumé: 

Der er nu truffet beslutning om, at REP 2020 afholdes onsdag den 6. januar 2021 kl. 13.00 – 

19.00. Mødet afholdes som virtuelt møde.  

Der gives på mødet en orientering om det virtuelle set-up.  

Der er endvidere mulighed for HB til at drøfte relevante emner som forberedelse til REP.  

 

 

2.4 Opkrævning af medlemskontingent, 2021 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Godkender, at der opkræves medlemskontingent for 2021 

 

Resumé: 

Medlemskontingentet for 2021 er som følge af det aflyste repræsentantskabsmøde i 

november 2020 endnu ikke vedtaget af repræsentantskabet. 
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Hovedbestyrelsen anmodes derfor om at godkende, at der opkræves kontingent for 2021, 

indtil repræsentantskabet har truffet beslutning om kontingentets størrelse.  

Opkrævninger vedr. kontingent for 1. kvartal 2021 udsendes medio december 2020. 

Hovedbestyrelsen har i sin indstilling til repræsentantskabet lagt op til, at kontingentet 

fastholdes, men at der ændres i den interne fordeling af kontingentet. Bilag til 

repræsentantskabet vedr. fastsættelse af medlemskontingent er vedlagt. 

 

2.5 Fællesmøde mellem Danske Fysioterapeuters 

hovedbestyrelse og bestyrelsen i DSF 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen & DSF 

• Drøfter og beslutter ny samarbejdskonstruktion mellem hovedbestyrelsen og DSF 

• Drøfter hvordan man kan komme fra 2012 grundlaget (for DSF) ind i et nyt 2020/2021 

grundlag 

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen og DSF afholder årligt et fællesmøde. I år vil der være fokus på to ting:  

1. Samarbejdskonstruktionen mellem hovedbestyrelsen og DSF. En arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra henholdsvis hovedbestyrelsen og DSF har udarbejdet et forslag til 

hvordan samarbejdskonstruktionen kan se ud fremadrettet. Der lægges op til, at 

denne drøftes og besluttes på mødet.  

2. På repræsentantskabsmødet i 2012 blev oprettelsen af DSF besluttet. På mødet 

drøftes det, hvordan man kan komme fra 2012 grundlaget for DSF (bilag 4) ind i et nyt 

2020/2021 grundlag. 
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2.6 Eftersyn af Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle 

struktur 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Drøfter de overordnede principper, som projektgruppen på baggrund af 

høringsprocessen finder behov for, at der tages stilling til 

• Drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag man på baggrund af strukturarbejdet vil 

arbejde videre med og stille på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

 

Resumé: 

Projektgruppen der har arbejdet med eftersynet af Danske Fysioterapeuters formelle og 

uformelle politiske struktur sendte i september måned deres anbefalinger til fremtidig struktur 

i høring. På baggrund af de indkomne svar konstaterer arbejdsgruppen, at det ikke giver 

mening at lægge det samlede forsalg op til repræsentantskabet. Særligt har forslaget om 

klynger mødt megen skepsis.  

I stedet finder arbejdsgruppen på baggrund af høringen det relevant, at hovedbestyrelsen har 

tre overordnede principielle drøftelser:  

1. Hvor meget skal det fag-faglige fylde i det fagpolitiske?  

2. Hvilke opgaver skal løses af sekretariatet, og hvilke skal løses af lønnede politikere? 

3. Medlemsinvolvering. Er det muligt og hvilke rammer skal der i så fald til?  

Videre peger arbejdsgruppen på, at hovedbestyrelsen kan arbejde videre med en række 

delelementer fra anbefalingerne og eventuelt stille dem som forslag på 

repræsentantskabsmødet:  

• Styrkelse af det decentrale led – politisk og ift. medlemsservice  

• Tre-årige repræsentantskabsperioder 

• Udvidelse og sammensætning af hovedbestyrelsen 

• Sammensætningen af repræsentantskabet 

• Central næstformand 

• Rent faglige klynger 
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2.7 Lukket punkt 

 

 

2.8 Lukket punkt 
  

  

3 Sager til orientering 

 

3.1 OK21 og pension 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Tager orientering vedr. ny pensionsordning for fysioterapeuter til efterretning  

• Drøfter temaer med relevans for OK21  

Resumé: 

PKA besøger traditionen tro medlemsorganisationerne forud for de forestående 

overenskomstforhandlinger på det offentlige område.  

På mødet vil Tomas Frydendal giver en kort præsentation af den nye pensionsordning for 

fysioterapeuter.  

Herefter vil Tomas lægge op til en drøftelse af temaer med relation til pension, som kunne 

være relevante at have med i de forestående forhandlinger. 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

4.1 Lukket punkt 

 

 

5 Eventuelt 

 

  

  


