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2 Sager til diskussion / beslutning 

 
 

2.1 Lukket punkt 
 

2.2 Lukket punkt  
 

  

2.3 Budgetopfølgning, 1. halvår 2022 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender budgetopfølgningen for 1. halvår 2022. 
 

Resumé: 

Sekretariatet har gennemgået budgettet for det igangværende år 2022 på baggrund af  

1. forbruget i årets første seks måneder og  
2. forventningerne til aktivitetsniveauet i 2. halvår.  

Herunder er der taget højde for tillægsbevillinger, som er foretaget i første del af 2022, ligesom der er 
indarbejdet en opdateret prognose for medlemskontingentindtægter. 

Samlet forventes driftsresultatet for 2022 at blive et underskud på 1,1 mio. kr. mod et budgetteret 
underskud på 425.000 kr. Derudover forventes som budgetteret et træk på egenkapitalen på 4,682 mio.kr. 
Egenkapitalen vil herefter være nedbragt til 17,8 mio. kr. 
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2.4 Udvalg vedrørende sundhedsforsikringer   
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orientering om processen med udarbejdelse af Principper for fysioterapeuter, der behandler 
patienter med sundhedsforsikring til efterretning.  
 

• godkender kommissorium for Udvalg vedr. sundhedsforsikringer og udpeger medlemmer til 
udvalget.   
 

Resumé: 

I november 2020 nedsatte Udvalg for Praksisoverenskomster (UP) en arbejdsgruppe, der skulle understøtte 
formidlingen af Danske Fysioterapeuters kommunikation af reglerne på forsikringsområdet. Samt komme 
med input til Danske Fysioterapeuters indsatser på sundhedsforsikringsområdet. Arbejdsgruppens arbejde 
mundede ud i 8 principper for området. Principperne er blevet drøftet i UP, hvor det blev konkluderet, at 
mandatet til at arbejder videre med principperne ligger i hovedbestyrelsen. Ligeledes problematiserede UP, 
at der er behov for en struktur for at sikre den fortsatte monitorering af området.  

Danske Fysioterapeuters holdningspapir om sundhedsforsikringer og sundhedsfremmeordninger er 
udarbejdet i 2009. Andelen af patienter i praksissektoren med en privat sundhedsforsikring har udviklet sig 
eksponentielt siden og derfor er brug for at opdatere foreningens politik og strategi for samarbejdet med 
sundhedsforsikringer.   

Derfor indstilles, at hovedbestyrelsen nedsætter Udvalg vedr. sundhedsforsikringer med henblik på at 
rådgive og inspirere hovedbestyrelsen i foreningens politik og strategi for samarbejde med 
sundhedsforsikringer på vegne af medlemmerne. Udvalget skal desuden bidrage til at kortlægge og 
løbende monitorere området samt kvalificere den medlemsrettede kommunikation om 
sundhedsforsikringer i praksissektoren.  

De 8 principper, som er udarbejdet og behandlet i regi af UP, vil indgå i Udvalg vedr. sundhedsforsikringers 
arbejdet.  

Det indstilles til hovedbestyrelsen om at udpege medlemmer af udvalget. Medlemmer af arbejdsgruppen 
under UP har været inddraget i udarbejdelsen af kommissoriet og har tidligere udvist interesse for at 
fortsætte.  
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2.5 Lukket punkt 
 
 
2.6 Lukket punkt 
 
 
2.7 Temadrøftelse: Ældreområdet 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• drøfter Danske Fysioterapeuters politiske mål og pejlemærker på ældreområdet. 

Resumé: 

På dette hovedbestyrelsesmøde vil der være en temadrøftelse med ældreområdet som omdrejningspunkt. 
Det er en opfølgning på den seneste temadrøftelse, hvor tiden var knap ift. at drøfte de politiske mål og 
pejlemærker. Derfor lægges der op til en fortsættelse af temadrøftelsen med fokus på de politiske mål og 
pejlemærker, der blev præsenteret på første temadrøftelse. 

 

Temadrøftelse for ældre 

Denne temadrøftelse varer en time og indeholder to dele. En politisk drøftelse blandt medlemmer af HB og 
efterfølgende en opsamling. 

Nedenfor følger programmet for drøftelsen:  

09:00-09:05: Introduktion v. Jeanette Præstegaard 

09:05-09:15: Gruppearbejde 
Diskussion af hvilke værdier Danske Fysioterapeuters ældrepolitik skal bygge på. 

09:15-09:55: Gruppearbejde. 
Diskussion af politiske mål inden for forebyggelse, organisering, ledelse og opgaveløsning, og hvilke 
initiativer der kan indfri disse mål kommunalt, regionalt og i praksis. 

09:55-10:00: Fælles opsamling v. Jeanette Præstegaard 

Gruppearbejdet 
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Gruppearbejdet har til formål at diskutere og opsætte politiske mål inden for de fire emner: Forebyggelse, 
opgaveløsning, organisering og ledelse. Gruppearbejdet har ligeledes til formål at få hovedbestyrelsens 
medlemmer til at overveje, hvordan deres politiske mål kan opnås kommunalt, regionalt og i praksis. 

Grupperne har hver en sekretariatsperson, der skal nedskrive de forslag til politiske mål og dertilhørende 
initiativer der kommer op undervejs, så vi sikrer vidensdeling og opsamling. Jeanette Præstegaard samler op 
på gruppearbejdet.  

På baggrund af hovedbestyrelsens politiske diskussion inden for de fire emner udarbejder sekretariatet et 
bud på et holdningspapir med 3-5 politiske mål for Danske Fysioterapeuters politik på ældreområdet. Dette 
kommer til hovedbestyrelsens godkendelse efterfølgende, ligesom reference- og styregruppen bliver hørt i 
forbindelse med arbejdet. 

 

Appendiks 

Formål med temadrøftelser på HB 

 Få flere gode diskussioner på HB, der kan medvirke til at styrke professionen ved at blive skarpere 
på, hvad det er, vi ved, vi mener og hvordan vi går videre med det. 

 Få koblet den faglige kapacitet i de forskellige faglige selskaber under DSF tættere til HB. 
 Løfte kvaliteten af temadiskussioner – og gøre foreningen mere holdningsparate. 
 Skabe større sammenhæng mellem arbejdet i de faglige selskaber, i sektionerne etc. og i HB. 
 Bidrage til politikudvikling og ekstern kommunikation/presse og dermed til MWB#2 om at styrke 

professionen 

Generelt koncept for temadrøftelser 

Der er 8 HB-møder om året – på alle de møder, hvor der er plads, planlægges en faglig eller en 
faglig/politisk diskussion om et emne. Det kan både være rent faglige emner, men det tilstræbes at der er 
tale om faglige emner, som kan munde ud i et politisk oplæg/synspunkt etc. Således at der på baggrund af 
temadrøftelsen kan udfærdiges et produkt (politisk holdningspapir, fagligt debatindlæg etc.).  

 

 

2.8 Medlemsret ved midlertidig fratagelse af autorisation og 
retningslinjer for rådgivning 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• indstiller til repræsentantskabet, at § 4 om medlemsret i Danske Fysioterapeuters vedtægter 
ændres, så det tydeliggøres, at medlemmer med midlertidig frataget autorisation har medlemsret.  
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• beder sekretariatet om at udarbejde retningslinjer for rådgivning af medlemmer, herunder 
retningslinjer for hvorvidt foreningen yder advokatbistand ved retssag om permanent fratagelse af 
autorisation. 
 

Resumé: 

Et medlem har i 2022 på baggrund af en egnethedssag mistet sin autorisation midlertidigt. Sekretariatet har 
rådgivet medlemmet i forbindelse med sagen. 

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter, så har en fysioterapeut med dansk autorisation medlemsret. Det 
fremgår ikke tydeligt af § 4, hvorvidt et medlem fortaber sin medlemsret ved midlertidig fratagelse af 
autorisationen.  

Hovedbestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet, at der ændres i Danske Fysioterapeuters vedtægter 
om medlemsret, så det af vedtægterne tydeliggøres, at medlemmer med midlertidig fratagelse ikke 
fortaber sin medlemsret. 

Sekretariatet rådgiver i 1-3 tilsynssager årligt. Det er yderst sjældent, at et medlem får midlertidigt frataget 
sin autorisation midlertidigt eller permanent. Vi er bekendt med alene 2 sager indenfor de sidste par år.   

Sekretariatet yder rådgivning ved tilsynssager, herunder afholdelse af møder med medlemmet, udarbejder 
sagsfremstillinger og kommenteringer af høringer, deltager i møder sammen med medlemmet i Styrelsen 
for Patientsikkerhed o.a. 

Der er behov for klare retningslinjer for rådgivning af medlemmer ved retssag om permanent fratagelse af 
autorisation, herunder om foreningen stiller advokat til rådighed i retssager om permanent fratagelse af 
autorisation.  

Der kan til eksempel opstilles retningslinjer for, at der ydes advokatbistand i en fratagelsessag, under 
forudsætning af, at vedkommende var medlem på tidspunktet for begivenheden og, at medlemmet har 
betalt sit medlemskontingent. 

Ligeledes kan der være bestemmelse om, at direktøren i alle tilfælde godkender tildeling af advokatbistand 
til en retssag om permanent fratagelse af autorisation. 

 

 

2.9 Lukket punkt 
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2.10 Visionsproces for fremtidens praksissektor 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender igangsættelse af visionsproces for fremtidens praksissektor  
• godkender oplæg til visionsseminar og udpeger to personer til sparring for planlægningen. 

Resumé: 

Fysioterapiprofessionen skaber stor værdi i samfundet ved at rehabilitere og genoptræne mennesker, hvis 
funktionsevne og livskvalitet er nedsat.  

På nationalt plan drøftes aktuelt, hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres nært på borgernes hjem fx i 
nærhospitaler og sundhedshuse. Derfor er timingen optimalt til, at Danske Fysioterapeuters politiske 
ledelse, sammen med repræsentanter fra den fysioterapeutiske praksissektor, drøfter potentialer for 
fremtidens fysioterapeutiske praksissektor og sammenhængen til det øvrige sundhedsvæsen, både det 
nære og det specialiserede sundhedsvæsen, så vi sikrer, at den merværdi praksissektoren giver det danske 
samfund, står helt tydeligt og skarp. 

Hovedbestyrelsen indbyder derfor repræsentanter fra den samlede praksissektor til at medvirke i en 
visionsproces om fremtidens fysioterapeutiske praksissektor. Processen skal afdække, hvordan den 
fysioterapeutiske praksissektor bidrager til værdi i det danske samfund og vil være afsæt for foreningens 
fremtidige politik og strategi for sektoren.  

Visionsprocessen skal understøttes af ekstern konsulentbistand og vil indeholde flere faser. Første fase 
består i at forberede, afvikle og afrapportere fra et heldags visionsseminar med deltagelse af 
hovedbestyrelsen og repræsentanter fra den samlede praksissektor. Visionsseminaret faciliteres af den 
eksterne proceskonsulent, som desuden vil indgå som sparringspartner i fasen.  

Vedlagt er en beskrivelse af visionsseminaret og en budgetmæssig ramme for første fase i visionsprocessen 
til hovedbestyrelsens godkendelse. Til at sparre med sekretariatet og konsulenten om visionsseminaret 
foreslås at udpege to personer fra deltagerkredsen. 

Hovedbestyrelsen vil, efter afholdelse af visionsseminaret, få forelagt en plan for det videre forløb i 
visionsproces, herunder evt. yderligere budgetmæssige konsekvenser i relation til konsulentbistand. 
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2.11 HB mødeplan for 2023 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender forslag til mødeplan for 2023. 
 

Resumé: 

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2023.  

I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at møderne veksles mellem 1 og 2 dags møder i 
Holmbladsgade og korte virtuelle møder.  

Møder i Holmbladsgade er i udgangspunktet fra 10.00 til 17.00, idet mødestart på dag 2 ved 2 dags møder i 
udgangspunktet er kl. 8.30.   

 

Mødeplan for 2023: 

Den 25. – 26. januar 2023 HB-konference 

Den 27. januar 2023 (sted afhænger af, hvor HB-konferencen afholdes) 

Den 20 – 21. marts 2023 (Holmbladsgade + kort virtuelt) 

Den 18. - 19. april 2023 (Holmbladsgade) 

Den 25. maj 2023 (Holmbladsgade) 

Den 22. juni 2023 (virtuelt) 

Den 17. august 2023 vedrørende OK-24 (kort virtuelt) 

Den 30. – 31. august 2023 (Holmbladsgade) 

Den 4. oktober 2023 (Holmbladsgade) 

Den 1. – 2. november 2023 (Holmbladsgade) 

Den 13. – 14. december 2023 (Holmbladsgade) 
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2.12 Fordeling af midler til Danske Fysioterapeuters Fond 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender fondsbestyrelsens forslag til fordeling af fondsmidler.  
 

Resumé: 

Midlerne som bliver uddelt af Danske Fysioterapeuters fond forskning, uddannelse og praksisudvikling 
kommer fra en procentdel at medlemskontingentet. Da foreningen har vedvarende haft en stigning i 
medlemsantal, har det også haft en påvirkning på de midler der er til rådighed for fonden. Konkret betyder 
det at fonden har 300.000 ekstra om året til uddeling.  

Midler til uddeling fra Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling    
2022     
     
Kontingentindtægter pr. år, ca.                   2.588.000 kr.     
 
Udgifter     
Uddelinger til forskning, uddannelse. & 
praksisudvikling.                  2.150.000 kr.     
bachelorpris                  25.000 kr.     
Personale- og administrationsomkostninger, ca.                   30.000 kr.     
                  2.205.000 kr.     
     
Rest til uddeling pr. år, ca.                     300.000 kr.     
     
     
Egenkapital i fonden pr. 31.12.21                    2.942.843 kr.  . 

 

Fondsbestyrelsen indstiller at fordele de ekstra midler ud på de af fondens tre hovedområder: uddannelse, 
forskning og praksisudvikling:   
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Det forsåles at øge hovedområdet uddannelse med årligt: 100.000 kr. fordelt på både Ph.d. og post. doc 
stipendiet. Begge stipendiater vil blive forøges med 50.000 kr. Forøgelsen af stipendierne vil sikre at 
uddannelses- og forskningsinstitutioner vil have bedre muligheder for at supplere resten af midlerne for 
ph.d.-studerende og post doc ansættelser.    

Det forsåles at øge hovedområdet forskning med årligt: 150.000 kr. Derved vil der være ekstra 75.000 kr. til 
forår og efterårs uddelingerne. Forøgelsen forsåles på baggrund af at området modtager de flest ansøgning 
og vil komme flest medlemmer til gode.  

Det forsåles at øge hovedområdet praksisudvikling med 50.000 kr. Derved vil der blive ekstra 25.000 kr. til 
forår og efterårs uddelingerne. Forøgelsen forsåles på baggrund af en stigning i antal og kvalitet af 
ansøgninger indenfor området. 

Derudover er der akkumuleret en mindre ekstra beholdning i fonden. Fondsbestyrelsen vil på næste 
fondsmøde arbejde på et forslag til hovedbestyrelsen primo 2023, for brug af disse midler.  

 
 
2.13 Godt forberedt til REP 2022 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• gør status på beslutninger fra Ekstraordinært REP 2021. 
• beslutter proces for motivering af HBs egne forslag og replik til indkomne forslag. 
• drøfter samarbejde på mødet. 
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Resumé: 

At være hovedbestyrelse overfor foreningens øverste myndighed er på en og samme tid en spændende 
men også krævende opgave.  

Der er derfor lagt op til en drøftelse i HB af erfaringer fra tidligere repræsentantskabsmøder samt, hvordan 
hovedbestyrelsen i fællesskab vil orientere sig mod den forestående opgave. 

I punktet indgår et kig tilbage på beslutninger på REP 2021 samt en drøftelse af, hvordan HB kan 
samarbejde om at motivere egne forslag og give replik på indkomne forslag.  

 

 

3 Sager til orientering 

 

3.1 Dimittendundersøgelsen 2022 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  

• tager orienteringen om resultaterne af Danske Fysioterapeuters dimittendundersøgelse 2022 til 
efterretning 

Resumé: 

Alle medlemmer, der dimitterede som fysioterapeuter 2021, er i juni 2022 blevet spurgt om oplevelsen af 
den første tid på arbejdsmarkedet. 

Ledigheden er den laveste i 6 år målt ved dimittendundersøgelsen. Det skyldes, at færre er på orlov, mens 
flere er i beskæftigelse. 

De fleste dimittender kommer stadig i fagrelevant arbejde: 96 % af dimittenderne er eller har været i 
arbejde siden dimission. 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

5 Eventuelt 
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