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1. Velkomst  

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Revision af Danske Fysioterapeuters politik for ledelse 

Indstilling: 
• At det besluttes at revidere Politik for ledelse jf. Lederrådets anbefalinger 
• At udkast til revideret udgave af Politik for ledelse drøftes og kvalificeres 

Resumé: 
Jf. kommissorium for Danske Fysioterapeuters lederråd skal lederrådet råd-
give hovedbestyrelsen i forhold til at vedligeholde og forny Danske Fysiotera-
peuters politik for ledelse. 
 
Lederrådet har gennemgået den aktuelle politik for ledelse, som er vedtaget af 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskab i 2008. Lederrådet anbefaler på 
den baggrund HB at revidere politikken med henblik på godkendelse på det 
kommende repræsentantskabsmøde i november 2016.  
 
Vedlagte notat gennemgår de punkter, som lederrådet anbefaler HB at ændre. 
I det vedlagte udkast til revideret udgave af Politik for ledelse er punkterne ind-
arbejdet i den nuværende politik med henblik på, at HB på mødet kan drøfte 
og kvalificere politikken. Ligeledes er den gældende politik for ledelse vedlagt.  
 
På baggrund af HBs kommentarer foretages den endelig revision, hvorefter 
politikken godkendes af HB på HBM i september og indgår den videre forbere-
delse af repræsentantskabsmateriale. 

2.2 Dansk selskab for Fysioterapi - økonomi 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter DSF’s anmodning om øget tilskud. 

Resumé: 
DSF har i forbindelse med hovedbestyrelsens drøftelser af budget 2017-18 
fremsendt et ønske om øget driftstilskud på 400.000 kr. årligt fra Danske Fy-
sioterapeuter. 
Tilskuddet er i basisbudgettet for 2017 på 1.619.000 kr.  I 2016 er tilskuddet 
1.670.000 kr. inkl. en tillægsbevilling på 100.000 kr.  
Martin Josefsen vil deltage under punktet og uddybe DSF’s ønsker.   



2.3 Fortrolig sag 

2.4 Endelig beslutning af grundfortælling - Bates   

Indstilling: 
Det indstilles, at den seneste version (III) af grundfortællingen besluttes. 

Resumé: 
Grundfortællingen ligger nu i en revideret version som følge af behandlingen 
på HB-mødet i maj. Vedtager HB denne version som den endelige grundfor-
tælling, vil Christine Lego Boye følge det op til HB-mødet i september og præ-
sentere et konkret oplæg til implementeringen. 

2.5 Godkendelse af nye vedtægter for PF 

Indstilling: 
At de reviderede vedtægter fra PF godkendes. 

Resumé: 
I forbindelse med godkendelsen af referatet af hovedbestyrelsesmødet i april 
blev der gjort opmærksom på, at PF’s nye vedtægter ikke flugtede med prin-
cipperne i Danske Fysioterapeuters vedtægter for så vidt angår medlemsret-
tigheder for de studerende.  
Samtidig blev det bemærket, at det burde præciseres at forudsætningen for de 
studerendes medlemskab af PF bør være, at de har studiejobs i praksissekto-
ren. 
Efter aftale med PF præciseres ovenstående forhold. Det indstilles på den 
baggrund at PF’s vedtægter godkendes. 
 

3 Sager til orientering 

3.1 Fortrolig sag 

3.2 Etablering af forskningsmiljø for fysioterapirelevant forskning i 
nakke- og rygproblemer 

Indstilling: 
At orientering om interessentmøde tages til efterretning. 
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Resumé: 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal ske en styrkelse af fysioterapirele-
vant forskning på nakke- og rygområdet. Der er budget 2017-2018 afsat mid-
ler til formålet.  
 
Med henblik på udvikling af konkrete initiativer har der været afholdt et møde 
med relevante interessenter. På mødet blev behov, muligheder og udfordrin-
ger drøftet.  
 
Konklusioner og anbefalinger fra møder blev, at der er stort behov etablering 
af et stærkt forskningsmiljø på nakke- og rygområdet og stort behov for, at der 
formuleres en national strategi for forskning på området. 
 
Der var enighed om, at første skridt bør være etablering af professorat.   

3.3 Status for samarbejdet med PFA 

Indstilling: 
At orientering om de foreløbige erfaringer med samarbejdet med PFA herun-
der de aktuelle mediesager vedr. PFA tages til efterretning. 

Resumé: 
DFys indgik sidste år aftale med PFA om forsikrings- og pensionsordning for 
selvstændige og privatansatte.  Vedhæftede notat opridser de erfaringer, der 
hidtil er gjort, og hvordan status er på en række områder for samarbejdet. 
 

3.4 Strategiplan 2016:  Kvalitet i vederlagsfri ordning (projekt 13) 

Indstilling: 
Det indstilles, at afrapportering af projekt Kvalitet i den vederlagsfri ordning ta-
ges til efterretning. 

Resumé: 
I projekt Kvalitet i den vederlagsfri ordning får medlemmerne tilbud om work-
shop på arbejdspladsen, hvor de sammen med kolleger og en faglig konsulent 
evaluerer den faglige kvalitet af deres journalføring, kommunikation med læge 
og kommune samt deres dokumentation af effekt af fysioterapi i den veder-
lagsfri ordning.  
 
Aktuelt har i alt ca. 150 praktiserende fysioterapeuter deltaget i workshop, og 
tilbagemeldingerne har været positive. 
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I august 2016 vil der i samarbejde med afdelingen for kommunikation og mar-
keting blive udarbejdet en folder, som inviterer fysioterapeuterne til at afholde 
workshop på klinikken. Folderen vil blive sendt til alle klinikker. 
 
Erfaringer fra projektet indgår i det planlagte arbejde med videreudvikling af 
vederlagsfri fysioterapi. 
 

3.5 Fortrolig sag 

3.6 Danske Fysioterapeuters organisationsprocenter 2016 

Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

Resumé: 
Organisationsprocenterne er opgjort pr. 1. januar 2016, og analysen kommen-
terer også udviklingen i forhold til 2015. Målsætningen om en organisations-
procent på 87% måles på denne gruppe. 
Resultatet af analysen viser, at organisationsprocenten for beskæftigede fysio-
terapeuter er 81 %. Det er et fald i forhold til 2015, hvor organisationsprocen-
ten var 82 %. Faldet skyldes ikke færre medlemmer. Tværtimod har der været 
medlemstilgang i 2015, men tilgangen har ikke været kraftig nok til at matche 
det stigende antal beskæftigede fysioterapeuter. 
 

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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