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2 Sager til diskussion / beslutning 

 
2.1 Hovedbestyrelsens egne forslag til repræsentantskabsmødet 2022 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender egne forslag til repræsentantskabsmødet. 

Resumé: 

Ultimo oktober afholdes der repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter.  

I den forbindelse har hovedbestyrelsen ønsket at fremstille flere forslag. Hovedbestyrelsen har allerede 
behandlet og godkendt forslag om: 

1. Tydeliggørelse af at stillere til regionsformandsvalget, skal være stemmeberettigede til det valg 
hvor de agerer stillere 

2. Tydeliggørelse af, at ansatte i sekretariatet ikke kan besidde tillidsposter 
På dette møde skal hovedbestyrelsen drøfte følgende yderligere forslag 

3. Honorering af fagpolitisk arbejde 
4. Nye vedtægter for kollegialt råd 

Hertil kommer, at det er identificeret en uoverensstemmelse i vedtægterne. Det fremgår, at ordinære 
medlemmer ved indmeldelse modtager et medlemsemblem. Studerende er imidlertid ordinære 
medlemmer, men modtager ikke et medlemsemblem førend de er færdiguddannede. Der er på den 
baggrund lavet et forslag til vedtægtsændring til behandling på mødet. 

På HBM efter sommerferien kommer endvidere forslag i forhold til organisering af praktiserende 
fysioterapeuter uden tilknytning til overenskomsten. Der arbejdes aktuelt med forslag i den af HB nedsat 
arbejdsgruppe. 

 

2.2 REP 2022: Evaluering af arbejdsmarkedsmodellen 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter de foreløbige resultater af evalueringen af arbejdsmarkedsmodellen og de mulige 
implikationer. 

 



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter den 
23. juni 2022 
 
Resumé: 

En evaluering af Danske Fysioterapeuters interne arbejdsmarkedsmodel skal forelægges ved det 
kommende repræsentantskab.  

På seneste hovedbestyrelsesmøde godkendte hovedbestyrelsen procesplan for evaluering af 
arbejdsmarkedsmodellen og bevilligede penge til at lade et eksternt bureau bistå ved evalueringen. 

Epinion har fået ansvaret for at udarbejde en evaluering og har gennemført en survey-undersøgelse blandt 
medlemmer af de to sektioner og interviews med nøglepersoner i foreningen. På mødet (23/6) vil Epinion 
fremlægge deres foreløbige resultater. Herefter vil hovedbestyrelsen have mulighed for en åben drøftelse 
af de mulige implikationer. På det næstkommende hovedbestyrelsesmøde vil hovedbestyrelsen med afsæt 
i evalueringen fra Epinion - som udover survey-undersøgelsen og interviews også opsummerer de seneste 
års lønundersøgelser - skulle tage stilling til, om evalueringen giver anledning til, at hovedbestyrelsen skal 
stille forslag til repræsentantskabet. 

I vedlagte procesplan for behandling af evaluering af arbejdsmarkedsmodellen foreslås det, at 
hovedbestyrelsen inviterer repræsentantskabet til virtuelt lyttemøde i september, hvor Epinion kan 
præsentere evalueringen og repræsentanterne stille spørgsmål og drøfte resultaterne. På den måde får 
hovedbestyrelsen mulighed for at tage bestik af stemningen i repræsentantskabet inden et eventuelt 
forslag fra hovedbestyrelsen fremlægges endeligt. 

 
2.3 REP 2022: Skriftlig beretning - principdesign 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• Godkender principdesign til den skriftlige beretning som præsenteret på mødet 
 

Resumé: 

Det grafiske bureau Polygraphic har efter vores input udarbejdet et principdesign til den skriftlige 
beretning, som det videre arbejde vil tage udgangspunkt i. Principdesign vil blive præsenteret på mødet. 

Det bemærkes, at HB får beretningens indhold til godkendelse på mail i slutningen af august måned, 
hvorefter materialet sættes op i den endelige version og gøres klar til udsendelse. 

 
2.4 Dokumentation for overholdelse af basiskontrakter 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter sektionernes høringssvar. 
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• drøfter og godkender det reviderede udkast til en vejledning, som fastlægger praksis omkring det 
forhold, at arbejdsgivere skal kunne dokumentere overholdelse af basiskontrakterne. 

Resumé: 

Det blev på repræsentantskabsmødet i august 2021 besluttet, at fysioterapeuter, som er arbejdsgivere for andre 
medlemmer af foreningen, skal kunne dokumentere, at de overholder aftaler indgået mellem de to sektioner. Det 
blev ligeledes besluttet, at såfremt et medlem ikke overholder aftaler indgået mellem de to sektioner, kan 
hovedbestyrelsen påtale dette over for medlemmet eller ekskludere den pågældende. 

Beslutningerne er indskrevet i Danske Fysioterapeuters vedtægter, jf. bilag 1. 

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, 
hvordan de nye bestemmelser skal anvendes i praksis. Hovedbestyrelsen godkendte et kommissorium for 
arbejdsgruppen på hovedbestyrelsesmødet den 15. marts 2022, jf. bilag 2. 

Arbejdsgruppen udarbejdede et udkast til en vejledning, som blev forelagt hovedbestyrelsen til drøftelse den 4. maj 
2022. 

Hovedbestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppens vejledning skulle ændres på en række punkter, og notatet er nu 
revideret i overensstemmelse hermed, jf. bilag 3.  

Hovedbestyrelsen ønskede herudover en visuel oversigt over processen, som ses i bilag 4.  

Endelig besluttede hovedbestyrelsen at sende to kompromisforslag i høring hos de to sektioner, og sektionernes 
høringssvar fremgår af henholdsvis bilag 5, 6 og 6A. 

 
2.5 Vejledning vedrørende valgkamp i Danske Fysioterapeuter 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orientering vedr. opstart af arbejdet med vejledning til efterretning  
• godkender at vejledning vedr. valgkamp indarbejdes i eksisterende retningslinjer og forelægges HB 

til endelig godkendelse 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede i forbindelse med evaluering af hhv. formandsvalg og regionsformandsvalg 
behovet for, at der udarbejdes en vejledning vedr. valg og valgkamp i Danske Fysioterapeuter.  

Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders Breinholt Nielsen, Kirsten Ægidius og 
Brian Errebo-Jensen. Arbejdsgruppen fik i opdrag at komme med udkast til en vejledning og undervejs i sit 
arbejde inddrage de fire formandskandidater, så disses erfaringer kan indgå.    

Arbejdsgruppen har afholdt sit første møde og har planlagt møde igen umiddelbart før sommerferien.  
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Hovedbestyrelsen udarbejdede forud for formands- og regionsformandsvalg et sæt retningslinjer for 
samarbejde mellem sekretariat og kandidater. Arbejdsgruppen arbejder p.t. med den mulighed, at disse 
udbygges, så der fremadrettet findes et samlet skriftsted i forhold til valgkamp i Danske Fysioterapeuter. 

På det første møde drøftede arbejdsgruppen endvidere, hvorvidt retningslinjer eller vejledning kan 
godkendes af HB eller skal forelægges REP. HB drøftede undervejs i evalueringen behovet for en REP 
godkendelse, og det fremgår også af brev til Erhvervsnetværket og PF, at der vil blive arbejdet med en 
vejledning, som vil skulle forelægges REP. Men det fremgår ikke af HBs referater.  

På baggrund af de drøftelser, som arbejdsgruppen har haft til nu, er det gruppens klare vurdering, at det 
ligger indenfor HBs mandat at udarbejde og godkende en vejledning, eftersom HB allerede har i opdrag at 
afvikle valg og til dette formål allerede har udarbejdet de ovennævnte retningslinjer. Arbejdsgruppen 
lægger derfor op til, at vejledningen endelig godkendes af HB. 

 

 

 

 

 

3 Sager til orientering 

 

3.1 Status på Danske Fysioterapeuters karrieresamtaler 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• tager orienteringen om status på Danske Fysioterapeuters karrieresamtaler til efterretning.  

Resumé: 

Efter at Danske Fysioterapeuter ophævede samarbejdet med DSA omkring karrieresamtaler fra og med 
2019, er der nu høstet en række erfaringer med afvikling af samtalerne. Væsentligt for beslutningen var, at 
samtalerne er gode til at skabe kontakt til medlemmerne, få indsigt i deres udfordringer i forhold til at 
tilbyde relevant karrierådgivning.  

Formålet med statussen er at give hovedbestyrelsen en status på udviklingen i antal samtaler og typiske 
temaer for samtalerne samt indsigt i, hvilke nye medlemstilbud, der er udviklet på baggrund af den viden, 
sekretariatet har opnået igennem samtalerne.  
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3.2 Lukket punkt 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

5 Eventuelt 


	2.1 Hovedbestyrelsens egne forslag til repræsentantskabsmødet 2022
	Indstilling:
	Resumé:
	Indstilling:
	Resumé:

	2.3 REP 2022: Skriftlig beretning - principdesign
	Indstilling:

	2.4 Dokumentation for overholdelse af basiskontrakter
	Indstilling:
	Resumé:

	2.5 Vejledning vedrørende valgkamp i Danske Fysioterapeuter
	Indstilling:
	Resumé:
	Indstilling:
	Resumé:


