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1. Velkomst 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Opfølgning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender opfølgning på beslutninger taget på det ekstra-
ordinære repræsentantskabsmøde samt foretager mundtlig evaluering af re-
præsentantskabsmødet og de fem medlemsmøder.  

Resumé: 

Der blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25. november, hvor 
der blev vedtaget en ny arbejdsmarkedsmodel på det private arbejdsmarked, 
mulighed for at udnævne æresmedlemmer samt givet mandat til hovedbesty-
relsen med henblik på at beslutte, hvordan Danske Fysioterapeuter stiller sig 
til en eventuel etablering af en ny hovedorganisation mellem FTF og LO.  
På hovedbestyrelsesmødet fremlægger sekretariatet foreløbig plan for, hvor-
dan der følges op på beslutningerne.  
 

2.2 Vækst på det private sundhedsmarked 

Indstilling: 

Det indstilles, at oplæg til iværksætter- og vækststrategi kvalificeres og beslut-
tes.  

Resumé: 

Med henblik på en fokusering og skærpelse af Danske Fysioterapeuters er-
hvervsmæssige profil blev hovedbestyrelsen på HBM i august præsenteret for 
et forslag om fire indsatsområder for det fysioterapeutiske marked målrettet 
vækst. Et kardinalpunkt i oplægget var at motivere til en større iværksætterlyst 
blandt fysioterapeuter og en øget vækstkultur. 
På baggrund af hovedbestyrelsens tilkendegivelser, drøftelse i Erhvervs- og 
vækstpanelset, medlemsinddragelse samt resultatet af den seneste MSI rap-
port, anbefales det nu, at Danske Fysioterapeuter jf. nærværende forslag til 
iværksætter- og vækststrategi fokuserer sine erhvervsindsatser på et bredde-
tilbud. Et breddetilbud har den fordel, at det sikrer kritisk masse, gør gavn for 
flest mulige medlemmer og bidrager til et styrket erhvervsmæssigt image for 
Danske Fysioterapeuter.    
I det vedlagte notat er breddetilbuddet konkretiseret, og hovedbestyrelsen skal 
på mødet drøfte elementerne i det foreslåede ”tragtkoncept”. Det anbefales, at 
breddetilbuddet godkendes i sin helhed, med mulighed for løbende at skifte 
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enkelte elementer ind eller ud alt efter god timing, anledninger i omverden, ef-
terspørgsel og ressourcer.  
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en markedsføringsplan således, at de 
enkelte indsatser kommer til at fremstå som dele af et samlet set godt tilbud til 
selvstændige fysioterapeuter. 
 

2.3 Frit valg til genoptræning 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

Regeringen har foreslået, at der indføres frit valg til genoptræning efter sund-
hedslovens §140. Intentionen er at nedbringe ventetiden til kommunal genop-
træning.  

2.4 Ledige medlemmers deltagelse i foreningens kurser og 
konferencer 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen  
1. godkender en økonomisk ramme på 100.000 kr. pr. år som tilskud til 

kurser for ledige 
2. godkender, at ledige kan deltage i foreningens kurser og konferencer 

med et tilskud på 500 kr. pr. kursus eller konference 
3. godkender de beskrevne kriterier for tildeling af tilskud til kursusdelta-

gelse. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede i august 2017 revision af retningslinjer for gratis 
kurser og konferencer for ledige. 
Sekretariatet har på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelse udarbejdet for-
slag til konkrete retningslinjer og økonomisk ramme for tilbuddet. 
Hidtil har ledige medlemmer kunnet deltage gratis på foreningens kurser og 
konferencer. Der har alene været en begrænsning på antal fripladser. Prisen 
på de kurser, som de ledige har fået bevilget, har derfor varieret meget. Dette 
foreslås ændret, så der indføres et fast tilskud til kurser og konferencer. 

2.5 Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling, efterår 2017 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 
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 Godkender uddeling af midler fra Danske Fysioterapeuters fond inden 
for hovedområderne forskning, uddannelse og praksisudvikling. 

 Godkender overførsel af 71.926 kr. til næste ansøgningsrunde under 
hovedområdet praksisudvikling 

 Godkender, at fondsbestyrelsen udvides med en person.  

Resumé: 

Under hovedområdet forskning var indsendt 29 ansøgninger. Ved sidste an-
søgningsrunde besluttede hovedbestyrelsen at overføre 200.000 kr. under ho-
vedområdet forskning, hvorfor der ved denne uddeling er ekstra midler til rå-
dighed. Det indstilles, at 8 ansøgninger tilgodeset med i alt 599.864 kr.  
Under hovedområdet uddannelse var indsendt 25 ansøgninger. Der uddeles 
to phd. stipendiat på hver 400.000 kr.    
Under hovedområdet praksisudvikling var indsendt 8 ansøgninger. Det indstil-
les, at en ansøgning tilgodeses med i alt 83.640 kr. Fondsbestyrelsen indstil-
ler, at 71.926 kr. overføres til næste ansøgningsrunde under hovedområdet 
praksisudvikling.  
Fondsbestyrelsen foreslår, at udvalget udvides med et ekstra medlem, som 
har særlig erfaring med kvalitativ metode, for at styrke vurderingen af projekter 
inden for praksisudvikling. 
 

2.6 Regionernes økonomi 

Indstilling: 

Det indstilles 
 At regionernes mulighed for at overføre midler fra ét regnskabsår til det 

næste ændres jf. vedlagte forslag til retningslinjer 
 At den regionale del af strategiplanen og økonomien i den forbindelse 

fremover tænkes ind i planlægningen af strategiplanen. Regionernes 
strategiplanaktiviteter finansieres dermed centralt og uden for regions-
tilskuddet. 

Resumé: 

Regnskabsresultatet for 2016 viste et overskud for tre af de fem regioner og 
for første gang et mindre underskud for to af regionerne. Dette blev håndteret 
med en tillægsbevilling, og det blev på bagkant besluttet, at regionsformæn-
dene og sekretariatet skulle se nærmere på budgetlægning og mulighederne 
for fleksibelt at planlægge aktiviteter og disponere økonomisk i regionerne.  
På baggrund af drøftelserne fremlægges nu forslag til ændrede retningslinjer 
for regionerne. 

2.7 Fællesmøde mellem Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 
og bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi 



 

 

5/7

Resumé: 

I lighed med de foregående års fællesmøder er formål at drøfte og kvalificere 
emner vedrørende fagets udvikling og organisationernes arbejde hermed for 
at koordinere strategi i forhold til fagets udvikling og målsætninger.  
Mødet vil vare fra kl. 15:00 – 18:00 og vil blive efterfulgt af en fælles middag.  
Der lægges op til en drøftelse af Dansk Selskab for Fysioterapi specialise-
ringsordning i forhold til, hvordan de to organisationer i fællesskab kan fremme 
implementeringen ordningen samt, i forlængelse heraf, kendskabet til de fagli-
ge selskaber under Dansk Selskab for Fysioterapi.  
Herefter vil der være en præsentation af strategiske ambitioner i Dansk Sel-
skab for Fysioterapis bestyrelse, specifikt i forhold til det strategiske samar-
bejde med Danske Fysioterapeuter, de faglige selskaber og eksterne interes-
senter. Præsentationen vil blive efterfulgt af en fælles drøftelse for at give 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse lejlighed til at kommentere og give 
input til ambitionerne og for at sikre, at der er bedst mulig synergi i samarbej-
det på baggrund af strategierne i henholdsvis Dansk Selskab for fysioterapi og 
Danske Fysioterapeuter. 

2.8 Medlemsinvolvering i Danske Fysioterapeuter 

Indstilling: 

At der gøres status på medlemsinvolvering  
At hovedbestyrelsen drøfter aktuelle former for medlemsinvolvering og per-
spektiver for fremtidige 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har ønsket en status og drøftelse af Danske Fysioterapeu-
ters arbejde med medlemsinvolvering i foreningens aktiviteter.  
Der er i vedlagte notat gjort rede for det politiske afsæt for en styrkelse af 
medlemsinvolverende aktiviteter, og de idegenererende aktiviteter, som er 
gennemført de seneste år. Ligeledes beskriver notatet de aktuelle strukturer 
og tiltag, som understøtter Danske Fysioterapeuters tætte relation til med-
lemmerne. På mødet vil dette blive suppleret med præsentation af status på 
aktiviteter i de fem regioner. 
Formålet med punktet er, at hovedbestyrelsen gør status og drøfter perspekti-
ver for det fremadrettede arbejde med henblik på bl.a. den tematiske drøftelse 
af Danske Fysioterapeuter år 2040, som er planlagt til hovedbestyrelseskonfe-
rencen i januar.  

2.9 Strategiplan 2018: Arbejdsmiljørådet  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender det fremsendte kommissorium 
for Arbejdsmiljørådet samt den beskrevne tidsplan for rådets virke. 
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Resumé: 

I forbindelse med hovedbestyrelsens vedtagelse af strategiplan 2018 blev der 
besluttet at nedsætte et tidsbegrænset Arbejdsmiljøråd, som skal virke i stra-
tegiperioden. 
I samarbejde med repræsentanter fra hovedbestyrelsen har sekretariatet ud-
arbejdet et udkast til kommissorium for Arbejdsmiljørådet samt en tidsplan for 
rådets virke. 

2.10 MSI medlemsundersøgelse 2017 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orientering vedrørende medlemsun-
dersøgelsen til efterretning. 

Resumé: 

MSI Research har for Danske Fysioterapeuter gennemført den tredje med-
lemsundersøgelse med fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. For-
eningen har tidligere gennemført undersøgelser i 2012 og 2014. 

På mødet vil konklusionerne fra analysen blive præsenteret af Jacob Stammer 
fra MSI Research.  

Derefter vil sekretariatet perspektivere, hvilke overvejelser analysen giver an-
ledning til i forhold til foreningens strategiske indsatser. 

Hovedbestyrelsen får MSI rapporten udleveret på mødet.  

2.11 Godkendelse af ny fraktion i Danske Fysioterapeuter: 
Erhvervsnetværk for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender fraktionen for praktiserende fy-
sioterapeuter, der arbejder udenfor det offentlige overenskomstsystem, ’Er-
hvervsnetværk for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark’. 

Resumé:                                                                                                                        
Erhvervsnetværk for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark blev stiftet på 
en generalforsamling fredag d. 3. november 2017. På generalforsamlingen 
blev Mark Ebbesen, Mette Kuhre, Stefan Kragh, Morten Topholm og Mathias 
Holmquist valgt til bestyrelsen.                                                                                                                     
Formålet med fraktionen er at varetage praktiserende fysioterapeuter udenfor 
den offentlige overenskomsts fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser.  

Jf. Danske Fysioterapeuters vedtægter §25 skal hovedbestyrelsen godkende 
den nye fraktion.                                                                                                                                      
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De vedlagte vedtægter er udformet af initiativgruppen bag fraktionen med 
sparring fra sekretariatet. Det er sekretariatets vurdering, at vedtægterne lever 
op til standardvedtægterne for fraktioner i Danske Fysioterapeuter. 
På den baggrund indstilles det, at hovedbestyrelsen godkender Erhvervsnet-
værk for Praktiserende Fysioterapeuter som en fraktion under Danske Fysio-
terapeuter 

2.12 Status på Danske Fysioterapeuters jubilæum 

Indstilling: 

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

Resumé: 

I juni 2015 besluttede hovedbestyrelsen, at foreningens 100 års jubilæum i 
2018 skal markeres. Hovedbestyrelsen gav en række pejlemærker for jubilæ-
et, samt udpegede seks arenaer for aktiviteterne.  

I maj 2016 vedtog hovedbestyrelsen en ny grundfortælling og et nyt slogan, 
der skal bruges i arbejdet med at give foreningen et stærkt brand i forhold til 
borgere, medlemmer og politikere.  

I august 2016 besluttede hovedbestyrelsen at slå indsatsen for at brande 
Danske Fysioterapeuter og foreningens 100 års jubilæum sammen. 

Notatet uddyber, hvordan jubilæet markeres og også har sin sammenhæng 
med brandingindsatsen. Notatet giver endvidere en status på, hvordan der ar-
bejdes med de kommende begivenheder og aktiviteter i jubilæumsåret. 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

2.13 Fortrolig sag 

3. Sager til orientering 

3.1 Fortrolig sag 

4. Orientering fra møder  

5. Eventuelt 
 
 


