
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter 2.-3. oktober 
2017 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2017 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1       Fortrolig sag 
2.2       Fortrolig sag 
2.3       Fortrolig sag 
2.4       Fortrolig sag 
2.5       Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter 
2.6       Kollektiv lønsikring, 3. drøftelse 
2.7       Strategiplan: Fysioterapeuter på sygehusene 
2.8       Medlemskab af Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark 
2.9       Evaluering af Folkemødet 

3 Sager til orientering 

3.1       Dimittendundersøgelsen 2017 
3.2       Risikobaseret tilsyn 
3.3       Status på brandingindsats 
3.4       Status på opfølgning fra repræsentantskabsmøde 2016 
3.5       Fortrolig sag  

4 Koordineringspunkter 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 
4.2 Orientering fra møder 

5 Eventuelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Velkomst 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig sag 
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2.5 Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet af ændre vedtægterne, så 
det fremover bliver muligt at udnævne æresmedlemmer af Danske Fysiotera-
peuter. 

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet i september besluttede et flertal i hovedbestyrel-
sen at indstille til repræsentantskabet at ændre vedtægterne, så det fremover 
bliver muligt at udnævne æresmedlemmer af Danske Fysioterapeuter.  

2.6 Kollektiv lønsikring, 3. drøftelse 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, om der skal etableres en kollektiv 
lønsikring for medlemmerne i samarbejde med DSA og Bauta. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede senest spørgsmålet om kollektiv lønsikring til med-
lemmerne på hovedbestyrelsesmødet den 20. april 2017. 
Mulighederne for at forbedre lønsikringen for dimittenderne er siden drøftet 
med såvel DSA som Bauta (lønsikringen udbydes af Bauta i samarbejde med 
DSA). 
Tilbagemeldingen er, at mulighederne for at hjælpe dimittenderne er meget 
begrænsede. Det skyldes reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring. 



2.7 Strategiplan: Fysioterapeuter på sygehusene 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender, at sekretariatet arbejder videre 
med fase 2 i strategiplansprojektet om fysioterapeuter på sygehusene. Ele-
menterne i fase 2 er beskrevet i vedlagte notat. 

Resumé: 

1. fase i strategiplansprojektet om fysioterapeuters fremtid på sygehusene er 
afsluttet.  
 
I projektets første fase er der blandt andet gennemført en spørgeskemaunder-
søgelse blandt regionalt ansatte medlemmer. Undersøgelsen bekræfter, at der 
er brug for at Danske Fysioterapeuter gør en indsats for at fastholde og ud-
vikle efterspørgslen efter fysioterapeuter på landets sygehuse. 
 
På baggrund af undersøgelsen og drøftelser med regionale ledere og tillidsre-
præsentanter foreslås en række initiativer i projektets anden fase. Initiativerne 
er nærmere beskrevet i vedlagte notat.  

2.8 Medlemsskab af Folkebevægelsen for et demensvenligt Dan-
mark 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter er trådt ind i Folkebevægelsen for et demensvenligt 
Danmark. Folkebevægelsen er et nationalt partnerskab, der har til formål at 
samle alle relevante aktører, der kan og vil bidrage til at skabe et mere de-
mensvenligt og inkluderende samfund. Folkebevægelsen har tre formål: øget 
inklusion af personer med demens i lokalsamfundet, aftabuisering af demens 
og indsigt i livet med demens.  
Folkebevægelsen første aktivitet var en lanceringsevent i Guldborgsund Kom-
mune den 23. august, hvor Danske Fysioterapeuter deltog.  
På HB-mødet vil der blive givet en orientering om Danske Fysioterapeuters 
engagement i Folkebevægelsen og de planlagte aktiviteter samt en status på 
indsatser vedr. demens i øvrigt.  

2.9 Evaluering af Folkemøde 2017 og anbefaling til Folkemøde 
2018 



Indstilling: 

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter begrænser sin deltagelse på Folke-
mødet, således at formanden og regionsformændene deltager, at regionskon-
ferencen ikke afholdes i tilknytning til Folkemødet og at branding- og markeds-
føringsinitiativerne flyttes til andre folkelige events. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter var massivt til stede på årets Folkemøde. Evaluerin-
gen af Folkemødet viser er, at det er lykkedes at sætte nogle dagsordner og at 
brande faget. Det er dog samtidig vurderingen, at foreningens udbytte ikke 
står mål med de betragtelige udgifter, der er forbundet med at invitere en stor 
gruppe fysioterapeuter til Folkemødet. 

Det anbefales på den baggrund, at Danske Fysioterapeuters delegation til Fol-
kemøde 2018 alene består af formanden, regionsformænd samt en begræn-
set sekretariatsdeltagelse. Det anbefales også, at regionskonferencen 2018 
ikke afholdes i tilknytning til Folkemødet. 

Det anbefales endelig, at branding- og markedsføringsinitiativer på Folkemø-
det erstattes af aktiviteter på andre folkelige events, hvor mulighederne for at 
blive hørt og set er større. 

3 Sager til orientering 

3.1 Dimittendundersøgelsen 2017 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af Dan-
ske Fysioterapeuters dimittendundersøgelse 2017 til efterretning. 

Resumé: 

For at belyse beskæftigelsessituationen for nyuddannede fysioterapeuter har 
sekretariatet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, 
der dimitterede i 2016. 
 
Undersøgelsen viser blandt andet, at:
 84% var i arbejde på tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse. 
 95% af dimittenderne har været i arbejde efter endt uddannelse. 
 Beskæftigelsessituationen for 2016-dimittenderne ligger lidt under niveauet 

for 2015-dimittenderne, men lidt over niveauet for 2014-dimittenderne. 
 Vikariat er den mest almindelige ansættelsestype for de nyuddannede. 
 De fleste fik deres første job på private klinikker. Det er nyt i forhold til 

2015- og 2014-dimittenderne, hvor den kommunale sektor aftog flest. 
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3.2 Risikobaseret tilsyn 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udpeget fysioterapeuter i praksis til risiko-
baseret tilsyn i 2017. I alt 125 praktiserende fysioterapeuter vil blive varslet til-
syn.  
 
Der er i samarbejde med regionsformændene og Styrelsen for Patientsikker-
hed afholdt 5 regionale møder om tilsyn på klinikker.  
Formålet med møderne var, at medlemmerne fik viden om baggrunden og for-
målet med tilsynene og hvordan tilsynsbesøget praktisk kommer til at foregå.  
Målepunkterne blev gennemgået og medlemmerne fik redskaber til at arbejde 
med patientsikkerhed på klinikkerne.  
 
Inden møderne fik deltagerne tilsendt materiale til forberedelse af mødet, lige-
som deltagerne efter møderne fik tilsendt yderligere materiale, slides mv. 
 
Godt 600 medlemmer deltog på møderne. Mødet i København blev optaget på 
video og ligger nu på fysio.dk 
 
Der vil på mødet blive givet en orientering om møderne og medlemmernes re-
spons på møderne. 
 

3.3 Status på brandingindsats 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen i vedlagte notat til efter-
retning. 

Resumé: 

Brandingindsatsen skal være med til at indfri foreningens strategiske pejle-
mærke om, at forening og fysioterapi skal være et stærkt brand. Indsatsen lø-
ber henover 2017 og 2018 og tager sit udgangspunkt i foreningens grundfor-
tælling og slogan. Der er defineret tre målgrupper for indsatsen: befolkning, 
politikere og medlemmer. 

Hovedbestyrelsen blev i marts 2017 præsenteret for en konkret plan for Dan-
ske Fysioterapeuters brandingindsats. 



 

 

6/6

Vedlagte notat gør status over, hvordan vi arbejder med aktuelle aktiviteter, fo-
restående events og større begivenheder. På HB-mødet suppleres notatet 
med konkrete eksempler. 

3.4 Status på opfølgning fra repræsentantskabsmøde 2016 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har ønsket en status på de beslutninger, der blev truffet på 
repræsentantskabsmødet i 2016, som der skal følges op på.  

3.5 Fortrolig sag 

4 Koordineringspunkter 

5 Eventuelt 
 


