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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

2.1 Retningslinjer for optagelse af arrangementer 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender retningslinjer for optagelse af arrangementer. 

Resumé: 

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til retningslinjer for optagelse og live-streaming af 
arrangementer. Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at sikre overholdelse af 
gældende databeskyttelseslovgivning og samtidig muliggøre en hensigtsmæssig administrativ 
praksis. 

Udkastet har været til gennemsyn og er tiltrådt af advokat og partner Mads Bendix Skelbæk-

Knudsen, LIND Advokataktieselskab. 

Det skal bemærkes, at der I nogle tilfælde er mulighed for at anlægge en mindre restriktiv 

tilgang til spørgsmålet om samtykke. Det gælder i tilfælde af rent interne arrangementer, hvor 

optagelsen alene anvendes til interne formål, og arrangementer hvor det ikke er muligt at 

koble deltagelse til medlemskab af foreningen. 

I retningslinjerne lægges op til, at der i alle tilfælde indhentes samtykke, således at ingen 

optages uden forudgående accept, uanset om der i visse situationer kan være lovhjemmel til at 

optage og streame uden de medvirkendes aktive samtykke. 

Vedlagt findes endvidere sekretariatets overvejelser og erfaringer i forhold til værdiskabelse af 

optagelse.  

 

2.2 Eftersyn - Styrkelse af den decentrale struktur 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Drøfter og godkender forslag til XREP om styrkelse af den decentrale struktur 
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Resumé: 

Som en udløber af det politiske eftersyn drøftede hovedbestyrelsen på HBM i april måned et 

forslag til XREP om styrkelse af den decentrale struktur.  

Det blev fundet, at der var behov for en styrkelse af den decentrale struktur, men at der var 

behov for at få skærpet både indhold og økonomi i forslaget, førend der kan træffes endelig 

beslutning. 

På den baggrund har en arbejdsgruppe bestående af Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh 

Pedersen og Lisbeth Schrøder arbejdet videre med forslaget, som nu forelægges 

hovedbestyrelsen til godkendelse. 

 

2.3 Central næstformand/næstformænd 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender forslag om central næstformand og forslag om centrale næstformænd 
 

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet i april drøftede hovedbestyrelsen et forslag om henholdsvis én 

central næstformand og et med fem centrale næstformænd. 

En del af hovedbestyrelsen ønsker at stille det ene forslag mens andre ønsker at stille det 

andet. Atter andre er uafklarede.  

På baggrund af kommentarerne på HBM i april måned er der arbejdet videre med forslagene 

som nu forelægges til endelig godkendelse hos de hovedbestyrelsesmedlemmer der ønsker at 

fremsætte forslag om en central næstformand og de hovedbestyrelsesmedlemmer der ønsker 

at fremsætte forslag om fem centrale næstformænd. 

 

2.4 Lukket punkt 
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2.5 Øget bevilling til TR-området 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• fra 2022 og fremover øger det faste budgettet til TR-området. I dag budgetteres med 

en bevilling til direkte TR-aktiviteter på 76 % af de forventede AKUT-midler. Det øges 

fremover, så der budgetteres med en bevilling til direkte TR-aktiviteter på 93 % af 

AKUT-midlerne. Det svarer til en forøgelse af budgettet for 2022 med ca. 785.000 fra 

3.445.000 til 4.228.800. 

Resumé: 

Økonomien for TR-området satte afgørende begrænsninger for de aktiviteter, som har kunne 

gennemføres for foreningens tillidsvalgte. 

Som præsenteret på hovedbestyrelsens møde den 22. – 23. april 2021 pågår der pt. en 

revidering af alle aktiviteter på TR-området. Som udgangspunkt er denne revision forsøgt 

gennemført inden for den eksisterende økonomiske ramme. På samme møde blev 

hovedbestyrelsen imidlertid også præsenteret for en anmodning om en tillægsbevilling, 

således at der i 2021 kan afholdes en årskonference for foreningens tillidsrepræsentanter, som 

ikke i øvrigt kunne finde finansiering inden for de budgetterede midler. 

På den baggrund indstiller TR-rådet, at der sker en generel forøgelse af økonomien for TR-

området og at der dermed sker en forøgelse af kontingentandelen af finansieringen af TR-

området. 

 
2.6 Indkomne forslag fra repræsentanterne 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og tager stilling til de indkomne forslag fra repræsentanterne til XREP 

Resumé: 

Udover hovedbestyrelsens egne forslag er der indkommet 28 forslag fra repræsentanterne til 

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  

Der er stillet syv vedtægtsændringsforslag, 20 beslutningsforslag og ét forslag til drøftelse.  
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På mødet skal hovedbestyrelsen drøfte og tage stilling til om hovedbestyrelsen kan støtte de 

indkomne forslag.  

 

2.7 Lukket punkt 

 

2.8 Lukket punkt 

 

2.9 Lukket punkt 

 

2.10 Vedtægtsændring om ophavsret 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tiltræder, at følgende tilføjelse til vedtægterne forelægges 

det kommende repræsentantskab: 

Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Danske Fysioterapeuter, som 

på medlemmernes vegne kan indgå kollektive aftaler om ophavsret. 

Organisationen kan overlade forvaltningen af disse rettigheder til Copydan og 

andre kollektive forvaltningsorganisationer. 

Resumé: 

Det er afgørende, at Danske Fysioterapeuter kan varetage medlemmernes interesser i 

ophavsretlige spørgsmål. 

For at sikre, at Danske Fysioterapeuter også gennem kollektive aftaler kan varetage disse 

interesser kræves det, at der er et klart fuldmagtsforhold mellem Danske Fysioterapeuter og 

medlemmerne. Dette fuldmagtsforhold bør fremgår af vedtægterne. 

 

2.11 Borgerforslag om tjenestenummer 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tilslutter sig anbefalingerne vedr. borgerforslaget 

• støtter intentionen i borgerforslaget 
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Resumé: 

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt den ønsker at støtte intentionerne i borger-forslaget om 

tjenestenummer til offentlige ansatte, idet regeringen har barslet et nyt forslag om, at navne på særligt 

udsatte offentligt ansatte i videre udstrækning skal kunne undtages fra retten til aktindsigt for at sikre de 

ansattes sikkerhed.   

Der er oprindelig stillet et borgerforslag om indførelse af tjenestenummer til offentligt ansatte. Forslaget 

kommer på baggrund af bl.a. drabet på læge Charlotte Asperud. Danske Fysioterapeuter har spurgt 

tillidsrepræsentanter i psykiatrien, der er tilhængere af tjenestenumre. Ligeledes har foreningens Etiske 

Råd udtalt sig om sagen. På den baggrund anbefales det, at Danske Fysioterapeuter vælger at støtte 

intentionen i borgerforslaget samt regeringens forslag om øget anonymisering for at sikre offentlige 

ansattes tryghed og sikkerhed.  

Anbefaling:  

Det anbefales, at hovedbestyrelsen tager følgende holdning til borgerforslaget: 

- Anerkender forslagets intention om, at offentligt ansatte skal kunne gå sikkert på arbejde og være 

trygge, når de har fri. 

- Påpeger, at behovet for øget anonymisering er mere aktuelt i dele af den offentlige sektor end 

andre, eks. i psykiatrien, visitations- og borgercentre.  

- Fremhæver, at anvendelsen af tjenestenumre risikerer at påvirke patient-behandler-relationen 

negativt.  

- Noterer sig, at den nye Journalføringsbekendtgørelsen tillader, at sundheds-professionelle kan 

underskrive sig med ”Anden entydig identifikation”.  

- Opfordrer til, at det afdækkes, om tjenestenumre har en effekt på utryghed, trusler, chikane, 

stalking m.v.  

 

2.12 Lukket punkt 

 

2.13 Lukket punkt 

 

2.14 Udkast til program for HB konference 2021 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• giver in-put til programmet 
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• godkender endelige temaer for HB konferencen  

Resumé: 

Hovedbestyrelsens årlige konference er programsat til 27. og 28. oktober 2021 med 

efterfølgende ordinært hovedbestyrelsesmøde 29. oktober.  

Der er til dette møde udarbejdet forslag til emner til konferencen. Emnerne er samlet op i 

hovedbestyrelsesarbejdet over de sidste to år, eftersom hovedbestyrelseskonferencen ikke 

blev afholdt i 2020 ikke pga. Covid-19.  

Der er naturligvis mulighed for at komme med nye emner på mødet.  

 

 
  

  

  

3 Sager til orientering 

 

3.1 Lukket punkt 

 

3.2 Professionsbeskyttelse 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter spørgsmålet om beskyttelse af professionen 
 

Resumé: 

Spørgsmålet om beskyttelse af professionen på særligt de offentlige arbejdspladser er igen 

aktuelt. Sagerne drejer sig dels om omfanget af plejeopgaver i fysioterapeutstillinger, dels om 

organiseringen (central fysioterapi ctr. decentral ansættelse) Formand og regionsformænd har 

intensiveret kontakten til Danske Regioner og regionsrådsformændene, og hovedbestyrelsen 

vil få en opdateret status. 

Vedlagt dette punkt er de materialer, som Danske Fysioterapeuters argumentation tager afsæt 

i.  
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3.3 Lukket punkt 

 

3.4 Status på projekt Faglighed i fysioterapi 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orienteringen om status på projekt Faglighed i fysioterapi til efterretning 

Resumé: 

I april 2020 tiltrådte hovedbestyrelsen projekt faglighed i fysioterapi. Med godkendelsen 

tilkendegav hovedbestyrelsen, at aktiviteterne i videst muligt omfang skal inddrage 

medlemmerne, deres kompetencer, interesser og faglige udfoldelse af faget; at der i projektet 

holdes fokus på Danske Fysioterapeuters strategiske ambition og Must-Win-Battles samt at 

udfoldelsen af projektet skal ske med inddragelse af medlemmerne som det bærende element 

og foregå i tæt partnerskab mellem Dansk Selskab for Fysioterapi, de faglige selskaber og 

Danske Fysioterapeuter.  

Sammen med projektbeskrivelsen blev udarbejdet et idekatalog for medlemsinddragende 

aktiviteter og events.  

For yderligere at inddrage centrale interessenter i projektet blev der i august nedsat en 

følgegruppe, som skal stille sig til rådighed med deres viden og netværk og bidrage til 

projektets fremdrift. I følgegruppen er hovedbestyrelsen, Dansk Selskab for Fysioterapi, de 

faglige selskaber, professionshøjskolerne, forskningsmiljøerne og TR/AMR/lederområdet 

repræsenteret. Stine Bøgh Petersen sidder i gruppen for hovedbestyrelsen.  

Status for projektet er, at det er forsinket i forhold til tidsplanen. Følgegruppen har budt ind 

med, at afsættet for en medlemsdebat om faglighed i fysioterapi bør være en rammesætning 

og afgrænsning. Det er foreløbigt konkretiseret i fire hjørneflag: ”vidensgrundlag”, ”juridiske og 

økonomiske rammer”, ”professionsetik og værdier” og ”arbejdsmarkedet” med tilhørende 

dialogkort til at perspektivere hjørneflagene. Materialet afprøves den 31. maj på et virtuelt 

medlemsmøde, hvor følgegruppen er værter, og hvor dialogkortenes anvendelighed skal testes 

med henblik på at skabe debat om faglighed i fysioterapi.  

Erfaringerne fra medlemsmødet bliver evalueret i følgegruppen og inddraget i de næste 

aktiviteter i projektet, herunder om der er behov for at justere på aktiviteterne.   

Status vil på mødet blive suppleret mundtligt, herunder med erfaringerne fra medlemsmødet.    
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3.5 X-REP - overblik over det samlede arrangement og status på 

forslag 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orientering vedrørende tidsplan og status på forslag til efterretning  

Resumé: 

Deadline for eksterne forslag er nu passeret, og der er mange forslag til behandling. Den 

vejledende tidsplan er derfor nu revideret (bilag 1).  

Videre er der vedlagt en oversigt over status på samtlige forslag (bilag 2), således at 

hovedbestyrelsen kan danne sig et overblik forud for de mange punkter, som ligger til 

behandling på mødet.  

   

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

 

5 Eventuelt 

 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

  
  

 


