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1. Velkomst  

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Behandling af indstillinger fra Danske Fysioterapeuters fond 

Indstilling: 
Godkendelse af uddelinger til hovedområdet forskning 
Godkendelse af uddelinger til hovedområdet praksisudvikling 

Resumé: 
Til hovedområdet forskning var der indkommet 28 ansøgninger. 
Der blev uddelt 400.000 kr. til 8 forskningsprojekter. 
 
Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 8 ansøgninger. 
Der blev uddelt 453.040 kr. til 2 projekter. 

2.2 Fortrolig sag 

2.3 Fortrolig sag 

2.4 Udpegning af medlemmer til Erhvervs- og vækstpanel 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de 10 ansøgere 

Resumé: 
Det er i henhold til kommissorium for Erhvervs- og vækstpanel hovedbestyrel-
sen, der skal udpege medlemmer til panelet efter opslag og ansøgning. 
 
Der har nu været annonceret efter 10 medlemmer til det nyetablerede Er-
hvervs- og vækstpanel via mails, hjemmeside og i Fysioterapeuten.  
 
Ved udsættelse af fristen er det lykkedes at nå op på 10 ansøgninger om del-
tagelse i panelet. 
 
 
 
 
 
 



2.5 Ansøgning om tillægsbevilling fra DSF 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen bevilger ekstra 100.000 kr. til DSF til arbej-
det med curriculum for specialerne. Beløbet indarbejdes i budgetopfølgningen 
for 1.kvartal 2016. 

Resumé: 
Dansk Selskab for Fysioterapi har fremsendt et notat ”Ønsker til justeringen af 
tilskuddet til Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber”. 
 
DSF ønsker at komme i dialog med Danske Fysioterapeuter angående hhv.  
• en forhøjelse af det årlige tilskud på 400.000 kr.  
• en éngangsbevilling på 100.000 kr. i 2016 til arbejdet med be-
skrivelserne af curriculum for specialerne. 
Beløbet på 100.000 kr. skal anvendes i slutningen af 2016/starten af 2017. 
Ønsket er beskrevet i vedlagte bilag fra DSF. 
Spørgsmålet om en forhøjelse af det årlige tilskud behandles i forbindelse 
med budget 2017-18. 

3 Sager til orientering 

3.1 Bates - ny grundfortælling og slogan 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen diskuterer og godkender forslag til grundfortælling og slo-
gan for Danske Fysioterapeuter.  
Hovedbestyrelsen vil endvidere blive præsenteret for forslag til, hvordan 
grundfortælling og slogan kan benyttes i kommunikationsindsat. 

Resumé: 
På hovedbestyrelsesmødet i marts præsenterede kommunikationsbureaet Ba-
tes forslag til grundfortælling og slogan. Hovedbestyrelsen bad om at få testet 
grundfortællingen for en gruppe medlemmer, inden bestyrelsen endelig tog 
stilling. Hovedbestyrelsen bad samtidig Bates om at justere på sloganet.  
 
På Hovedbestyrelsesmødet præsenterer Bates forslaget grundfortælling og 
slogan. På mødet vil bestyrelsen endvidere får forelagt forslag til hvordan 
grundfortælling og slogan kan benyttes i kommunikationsindsats. 
 
 



3.2 Strategiplan 2016: Fysioterapeuter i lægepraksis (projekt 6) 

Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager rapporterne til efterretning og drøfter 
den videre anvendelse. 

Resumé: 
Som led i arbejdet med strategiplanprojektet, der har til formål at få flere fysio-
terapeuter i lægepraksis, har Danske Fysioterapeuter samarbejdet med kon-
sulentvirksomheden Incentive. Incentive er specialiseret i økonomiske bereg-
ninger særligt på sundhedsområdet. Analyserne fra Incentive danner basis for 
Danske Fysioterapeuters videre arbejde med at sikre flere fysioterapeuter i 
lægepraksis. 
 

4 Koordineringspunkter 

5. Eventuelt 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i 
maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens 
arbejde:  
• Anerkendelse/respekt 
• Udvikling og innovation 
• Viden  
• Ansvarlighed  
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