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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

 

2.1 Habilitet og interessekonflikter i hovedbestyrelsesarbejdet 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• beslutter vejledning om håndtering af habilitet og interessekonflikter.  

Resumé: 

Der var på seneste hovedbestyrelsesmøde kritik af mødeledelsens håndtering af forretningsordenens 

bestemmelser om habilitet og interessekonflikter.  

Der blev undervejs i løbet af mødet forsøgt samlet op, ligesom der efterfølgende har været 

mailkorrespondance om håndteringen. Bl.a. er der rettet skriftlig henvendelse til direktøren om 

håndteringen. 

Mødeledelsen har drøftet forløbet og forretningsordenens bestemmelser om habilitet og 

interessekonflikter. Mødeledelsen vender på den baggrund tilbage til hovedbestyrelsen med en indstilling 

om, at hovedbestyrelsen beslutter fremtidig praksis jf. vedlagte vejledning, som fremadrettet skal støtte 

hovedbestyrelsen og mødeledelsen i sikker håndtering af habilitet og interessekonflikter. 

 

 

2.2 Lukket punkt 

 

2.3 Lukket punkt 

 

2.4 Lukket punkt 
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2.5 HB-temadrøftelse om psykiatri 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter Danske Fysioterapeuters holdninger og prioriteringer på psykiatriområdet med afsæt i 

nedenstående program. 

Resumé: 

Et bredt flertal af folketingets partier er netop blevet enige om en langsigtet plan for psykiatrien. Derfor har 

psykiatrien aktuelt et stort politisk fokus, og Danske Fysioterapeuter har derfor en unik mulighed for at 

markere sig og spille ind på psykiatriområdet.  

Forud for aftalen om en psykiatriplan ligger et stort arbejde med ”Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Bedre 

mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser1”. Oplægget er udarbejdet af 

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og Danske Fysioterapeuter har spillet ind i udarbejdelsen som 

deltagere i Følgegruppen for det faglige oplæg.  

I relation til den aktuelle politiske bevågenhed på psykiatriområdet, har HB-temadrøftelsen om psykiatri til 

formål at tydeliggøre foreningens holdninger og prioriteringer i relation til psykiatriområdet. Temadrøftelsen 

vil fungere som en arbejdssession og en drøftelse. På det næstkommende hovedbestyrelses-møde i 

november måned vil hovedbestyrelsen på baggrund af drøftelsen d. 11. oktober og et deraf udarbejdet 

holdningspapir blive bedt om at træffe beslutning om de politiske prioriteringer på området 

Teamdrøftelsen har til formål at styrke professionen (MWB#2) ved at koble faget tættere på foreningens 

politikudvikling. Til temadrøftelsen inviteres repræsen-tanter fra psykiatrien samt Dansk Selskab for 

Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed (DSFPMS) til at deltage i dialogen med hovedbestyrelsen.  

Temadrøftelse om psykiatri 
Denne temadrøftelse varer 1,5 time og indeholder tre dele. Et indledende oplæg, en gruppedrøftelse i mindre 

grupper samt en afsluttende plenum-session om Danske Fysioterapeuters holdninger og prioriteringer på 

psykiatri-området.  

Program for sessionen:  
15.30-15.45 Oplæg ved Ruben Fjord Bredholt (Danske Fysioterapeuters repræsentant i Følgegruppen for det 

faglige oplæg)  

15.45-16.20 Rundbordsdrøftelse mellem HB og repræsentanter fra psykiatrien samt Dansk Selskab for 

Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed om holdninger og prioriteringer på psykiatriområdet med afsæt i 

rundbords-drøftelserne 

 
1 https://www.sst.dk/da/udgivelser/2022/fagligt-oplaeg-til-en-10-aarsplan  

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2022/fagligt-oplaeg-til-en-10-aarsplan
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16.20-16.55 Opsamling og drøftelse i plenum. Bordforperson præsenterer bord-gruppens forslag og 

prioriteringer, hvorefter forslag til holdninger og prioriteringer drøftes.  

16.55-17. Pause og tak for i dag til de eksterne deltagere 

Deltagere: 

DSFPMSs bestyrelse samt arbejds- og referencegruppen for Special-uddannelsen til fysio- og ergoterapeuter 

i psykiatri er inviteret til at deltage i temadrøftelsens. 

 

 

2.6 Kompetenceprofil for kliniske undervisere i fysioterapi 

 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• kommenterer udkast til kompetenceprofil for kliniske undervisere fra Fraktionen af Kliniske 

Undervisere i Fysioterapi.  

 

Resumé: 
Fraktionen for Kliniske Undervisere i Fysioterapi har udarbejdet en kompetenceprofil, som de gerne vil have 

i høring hos Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.  

Fraktionen har iværksat arbejdet med at lave en kompetenceprofil med det formål at forbedre rekruttering 

af kliniske undervisere og komme med anbefalinger til vigtige kompetencer for kliniske undervisere.    

Kompetenceprofilen vil blive præsenteret af Ann Louise Lunddahl fra Fraktionen af Kliniske Undervisere. 

 

 

2.7 Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 - evaluering 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:  

• tager evalueringen af Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 til efterretning. 

• godkender styregruppen for fagkongressens anbefaling om, at næste Fagkongres afholdes i foråret 

2025 i Odense Congress Center. 

• godkender at de styrende principper for planlægning og afholdelse af Danske Fysioterapeuters 

Fagkongres 2022 gentages for 2025. 

 



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter den 
11. – 12. oktober 2022 
 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 blev den 17.-19. marts 2022 afholdt i Odense Congress Center 

med mere end 1.000 deltagere fordelt på oplægsholdere, æresgæster, hovedbestyrelsesmedlemmer m.fl.  

En generel evaluering af fagkongressen har vist en ekstraordinær høj tilfredshed med kongressen, herunder 

med det faglige niveau som af deltagerne vurderes anvendeligt i praksis. Fagkongressen samler 

fysioterapeuter og faget, og er – foruden en vigtig platform for fællesskabet – også væsentlig i forhold til at 

formidle det brede faglige forhold, samt synliggøre og anerkende fagets danske forskere. 

Styregruppen for fagkongressen har løbende været involveret og orienteret om planlægning og udvikling af 
fagkongressen, og senest i august 2022 evalueret processen og resultaterne. Det er på denne baggrund, at 
styregruppen indstiller til hovedbestyrelsen, at der igen afholdes Danske Fysioterapeuters Fagkongres i 
2025.   

Indstillingen vil på mødet blive uddybet med perspektiveringer fra bl.a. deltagerevalueringer samt de 

projektansvarlige. 

 

 

2.8 Rekruttering og fastholdelse på studenterområdet 

 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender oplæg om justering af indsatser på studenterområdet.  

 

Resumé: 
Realiseringen af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition for 2022 indeholder en revitalisering af 

indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse. Ved hovedbestyrelsesmødet 15. marts 2022 blev der 

truffet beslutning om en række prioriterede indsatser ift. rekruttering og fastholdelse.   

Særligt studenterområdet blev prioriteret som fokusområde, da DFys langt overvejende rekrutterer 

medlemmer mens de er under uddannelse. Imidlertid ses faldende tilslutning blandt de studerende.  

På den baggrund fremlægges en række forslag til justeringer af indsatserne på studenterområdet. 

Forslagene er udarbejdet på baggrund af erfaringer med eksisterende initiativer, kvantitative og kvalitative 

undersøgelser blandt studerende og vidensindsamling i andre organisationer. 

I justeringerne lægges der op til samarbejde med regions-formænd og regins-bestyrelser, DSF samt 

foreningens netværkskonsulenter.  
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2.9 Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter 

 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender Vejledning vedr. valgkamp i Danske Fysioterapeuter. 

 

Resumé: 
Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med evaluering af formands- og regionsformandsvalg i foråret 

2022, at der skulle udarbejdes en vejledning vedr. valg og valgkamp i Danske Fysioterapeuter.  

Vejledningen skal adressere de dilemmaer, som blev drøftet i hovedbestyrelsen i forbindelse med 

evaluering. Og vejledningen skal i form og indhold kunne fungere som rettesnor i forhold til rammer og 

vilkår samt adfærd under valgkamp.  

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 sådan vejledning og 

undervejs i sit arbejde inddrage de fire formandskandidater, så disses erfaringer kan indgå.   

Der foreligger nu et udkast til vejledning fra arbejdsgruppen, som forelægges hovedbestyrelsen til drøftelse 

og godkendelse med henblik på at kunne anvendes ved fremtidige valg.   

 

 

2.10 Evaluering af Folkemøde 2022 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender evalueringen af Danske Fysioterapeuters deltagelse på Folkemødet 2022.  

• drøfter og beslutter hvorvidt Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet 2023. 

• drøfter hvilke formål, ønsker og rammer Danske Fysioterapeuters deltagelse på Folkemødet 2023 

kunne have, såfremt der er enighed om deltagelse. 

 

 

 

 

 

Resumé: 
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Danske Fysioterapeuter deltog på Folkemødet 2022 med nyvalgt formand Jeanette Præstegaard, flere 

hovedbestyrelsesmedlemmer og enkelte sekretariatsmedarbejdere. Formålet ved deltagelsen på 

Folkemødet 2022 var tredelt: 

1) at vedligeholde og udbygge politiske netværk til både politikere, embedsværk og andre 

interessenter. 

2) at sætte idéer i hovederne på andre ved at deltage og have fokus på dagsordener, som har 

betydning for fysioterapi og fysioterapeuter i egne og andre debatter. 

3) at indsamle politisk viden. 

Det lykkes at imødekomme formålene. Se evalueringen i bilag 1. 

Planlægning af deltagelse på Folkemødet i 2022 var meget præget af, at den foregik i en 

formandsvalgkamp. Derfor kan der med fordel – hvis hovedbestyrelsen beslutter deltagelse i 2023 – starte 

planlægningen allerede i efteråret 2022. 

Derfor indstilles det til hovedbestyrelsen at beslutte, hvorvidt danske fysioterapeuter deltager på 

Folkemødet 2023, samt at det drøftes hvilke indledende tanker hovedbestyrelsen gør sig om deltagelse. På 

baggrund af disse vil sekretariatet udarbejde forslag til koncept for deltagelse til beslutning senest i 

november. 

 

 

2.11 Formandens bud på fem pejlemærker i denne valgperiode 

 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• drøfter formandens bud på fem pejlemærker for Danske Fysioterapeuter i denne valgperiode. 

• kommer med betragtninger og input til de fem områder. 

 

Resumé: 
På repræsentantskabsmødet vil formanden gerne som en del af den mundtlige beretning præsentere fem 

pejlemærker for foreningen i denne valgperiode. Derfor lægges op til en drøftelse med hovedbestyrelsen 

om disse fem områder, samt hvad de kan indeholde af målsætninger og aktiviteter. Hovedbestyrelsen 

inviteres til at komme med betragtninger og input til de fem områder med henblik på at have et fælles 

udgangspunkt for foreningens fokus. 
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2.12 Organisationsprocent 2022 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter vedlagte notat om organisationsprocenten 2022. 

 

Resumé: 
Af vedlagte notat fremgår det, at organisationsprocenten for fysioterapeuter i arbejdsstyrken er faldet med 

1,6 procentpoint fra 2021 til 74,6 % pr. 1. januar 2022. Det er det højeste årlige fald i 

organisationsprocenten i de 8 år, hvor organisationsprocenten er opgjort på sammenlignelig vis. 

Organisationsprocenten falder kun med enkelte undtagelser på tværs af geografi, alder, køn, sektor og 

branche. 

 

 

3 Sager til orientering 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

5 Eventuelt 


