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Sager til diskussion/beslutning 
 
2.1 Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling 

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. 
 
Formanden for Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og 
Praksisudvikling, Morten Topholm, gjorde opmærksom på, at der denne gang 
var blevet delt flere penge ud til praksisudvikling, da der var overført ubrugte 
midler fra seneste tildelingsperiode.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.  
 
2.2 Fortrolig sag  
 
2.3 Fortrolig sag 
 
2.3  Udpegning af medlemmer til Erhvervs- og vækstpanel 

Indstilling:  
Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de 10 ansøgere til Erhvervs- og 
vækstpanelet.  

Resume:  
I henhold til kommissorium for Erhvervs- og vækstpanel hovedbestyrelsen, 
skal der udpeges medlemmer til panelet efter opslag og ansøgning. 
 
Der har nu været annonceret efter 10 medlemmer til det nyetablerede 
Erhvervs- og vækstpanel via mails, hjemmeside og i Fysioterapeuten.  
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Ved udsættelse af fristen er det lykkedes at nå op på 10 ansøgninger om 
deltagelse i panelet. 
  
 

Navn Virksomhed/baggrund 
 

Stefan Kragh Færchklinikken, klinik udenfor OK  
 

Tom Wedele 
Petersen 
 

Cityfys, sundhedsordninger, landsdækkende netværk 

Marianne Jegård 
Møller 

Virksomheden Health Support samt HUB5, facilitering 
af fysioterapeutisk service, udstyr, mv. 
 

Morten Høgh Klinikker med aktivitet indenfor og uden for 
overenskomst, medlem af Fysio Danmark 
 

Mark Ebbesen Køge Bugt Ryg- og Knæcenter, lille klinik uden for OK  
 

Marianne Rømer Fodfyssen, enkeltmandsklinik uden for OK 
 

Søren Hein 
Sommer 

Apofysio, specialklinik uden OK 
 

Steen Olsen Københavns Fysioterapi, fokus på specialudredning 
uden OK 

Peter Maindal Direktør i Vendlet, hjælpemidler vendesystemer 
Dorte Borg 
Andreasen 

Fyssen og Ergoen, vikarservice for fysio- og 
ergoterapeuter, samt klinikejer 

 
Med de 10 ansøgere vil der i panelet både være små og store virksomheder 
repræsenteret samt virksomheder med forskelligt fokus og vidt forskellige 
forretningsmodeller. 
 
Bemærkninger:  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det fremover kan være relevant at 
tilknytte et medlem af hovedbestyrelsen til panelet for at sikre god kontakt og 
sammenhæng med arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen var enige i, at det er en 
god ide, og at det skal diskuteres på et kommende HB-møde.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.  
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2.5 Ansøgning om éngangstilskud fra DSF 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen bevilger ekstra 100.000 kr. til DSF til 
arbejdet 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”. 
 
Dansk Selskab for Fysioterapi beder om:  
• En forhøjelse af det årlige tilskud på 400.000 kr.  
• En éngangsbevilling på 100.000 kr. i 2016 til arbejdet med beskrivelserne 

af curriculum for specialerne. 

Beløbet på 100.000 kr. skal anvendes i slutningen af 2016/starten af 2017.  
Spørgsmålet om en forhøjelse af det årlige tilskud behandles i forbindelse 
med budget 2017-18. 
 
Bemærkninger:  
 
Hovedbestyrelsen besluttede at sige ja til tillægsbevillingen på 100.000 kroner. 
Der blev ikke taget stilling til ønsket om at få forhøjet det årlige tilskud fra 
Danske Fysioterapeuter. Ansøgning vil indgå i hovedbestyrelsens arbejde 
med at få lagt budget for 2017-2018.  
 

3 Sager til orientering:  

 
3.1 Bates – ny grundfortælling og slogan 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen diskuterer og godkender forslag til grundfortælling og 
slogan 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 
Bates forslag til grundfortælling og slogan. Hovedbestyrelsen bad om at få 
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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 få forelagt forslag til, hvordan 
grundfortælling og slogan kan benyttes i kommunikationsindsats.  
 
Bemærkninger:  
 
Bates gjorde rede for, at de havde foretaget få sproglige justeringer i 
grundfortællingen på baggrund af de input, der var kommer fra 
hovedbestyrelsen og medarbejderne i sekretariatet. 
 
Grundfortællingen var efterfølgende sendt til en gruppe medlemmer, der via et 
spørgeskema var blevet bedt om at teste fortællingen. 14 medlemmer har 
svaret på spørgsmålene i skemaet, og langt de fleste kommentarer er positive.  
 
Det generelle indtryk er, at de adspurgte medlemmer synes, at 
grundfortællingen gengiver de vigtigste pointer om, hvad fysioterapeuter er og 
kan gøre for at sikre mere sundhed til gavn for borgerne og samfundet.  
 
Meningen med grundfortællingen er netop, at den skal synliggøre og medvirke 
til at styrke fagets anseelse i befolkningen, styrke fagets nytteværdi i 
politikernes bevidsthed og styrke medlemmernes selvforståelse, faglige 
stolthed og tilhørstrang til Danske Fysioterapeuter.  
 
Bates fortalte endvidere, at sloganet var ændret fra Vi holder Danmark i 
bevægelse til Vi holder mennesker i bevægelse.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem stillede spørgsmål ved, om der er for meget 
bevægeapparatmodel i grundfortællingen, da fysioterapi lige så meget er 
relationer og kommunikation som bevægeapparat.  
 
Bates svarede, at ærindet var at finde en balance, der både gengiver hvad 
fysioterapeuter kan, og samtidig positionerer faggruppen som eksperter på 
bevægelse.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om alle typer medlemmer kan genkende 
sig selv i grundfortællingen. 
 
Bates svarede, at intentionen er, at alle kan se sig selv, men at det er 
nødvendigt at holde fortællingen på et overordnet niveau.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem mente, at der i lyset af den aktuelle kampagne fra 
Dansk Folkeparti bør kigges på hvordan ordet danskere optræder i 
fortællingen.  
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Bates forklarede, at ordet danskere i teksten skal opfattes som summen af alle 
de mennesker, som bor på postnummeret DK. 
 
Bates gjorde rede for, at det ikke lader sig gøre at lave en strategi for, hvordan 
grundfortælling og slogan kan bruges, før Danske Fysioterapeuter har 
besluttet, hvad målet med kommunikationsindsatsen skal være, hvem 
målgrupperne er, og hvor mange ressourcer, foreningen er villig til at bruge på 
indsatsen.  
 
Der er stor forskel på, om ønsket er, at fysioterapi skal være på alle danskeres 
læber, eller om det er udvalgte målgrupper, eksempelvis politiske 
beslutningstagere eller udvalgte medlemsgrupper, der er målgruppen. 
Det er ligeledes dyrere at benytte eksterne medier, særligt tv, i forhold til egne 
medier, og det har en betydning over, hvor lang tid indsatsen skal foregå.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, hvor stor investering der skal til, hvis 
fysioterapi og fysioterapeuter skal på alle læber. 
 
Bates svarede, at hvis foreningen bruger tre millioner kroner i to år, er det 
realistisk at nå 60 procent befolkningen. Men at indsatsen kan tilpasses de 
ressourcer, som foreningen vælger at bruge.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at foreningen har mange visioner for, 
hvordan sundhedsvæsenet bør indrettes, og at det er vigtigt, at politikere og 
befolkningen kender fysioterapeuter. Derfor skal indsatsen have fuld skrue.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem mente, at det er nødvendigt at blive tydeligere i 
folks bevidsthed, og at det er nødvendigt at komme med en fortælling om, 
hvad der er kernen i fysioterapi. Her er bevægelse godt, for det rammer alle.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at medlemmerne ønsker større 
synlighed, og at hvis det stod til hende, måtte budskaberne gerne kunne 
læses på busreklamer og i biografer.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem stillede spørgsmålstegn ved, om der eksisterer 
en brændende platform som gør, at foreningen skal bruge mange penge på 
store kampagner.  
 
Bates pegede på, at kampagner tillige kan være med til at positionere en 
organisation, der på den måde kan være med til at forsvare værdien og 
relevansen af det arbejde, som der bliver udført. Det er sværere for politikere 
at skære ned på organisationens områder, hvis den fremstår magtfuld, 
ligesom politikere lytter mere til den slags organisationer.  
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På baggrund af debatten konkluderede Tina Lambrecht, at hovedbestyrelsen 
skal blive mere konkrete på, hvad målene med en kampagne skal være. Der 
eksisterer en brændende platform, der gør det relevant at igangsætte en 
kampagne, og udgangspunktet er et ønske om, at foreningens politiske mål 
bliver mere synlige. Opgaven for hovedbestyrelsen er tillige at finde ud af, 
hvor mange penge det er forsvarligt at bruge på en sådan kampagne. 
Grundfortællingen skal endeligt på plads. Her ligger en opgave for Bates, som 
bedes kigge på om grundfortællingen skal justeres på baggrund af 
bemærkningerne om bevægeapparatmodel og ordet danskerne. 
 
 
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 
fysioterapeuter i lægepraksis, har Danske Fysioterapeuter samarbejdet med 
konsulentvirksomheden Incentive. Analyserne fra Incentive danner basis for 
Danske Fysioterapeuters videre arbejde med at sikre flere fysioterapeuter i 
lægepraksis. 
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for de to rapporter, som Incentive har udarbejdet. 
Den ene rapport viser, at fysioterapeuter er gode til at udrede og 
diagnosticere. Hvis patienterne lider af alvorlige sygdomme bliver det opdaget 
og der bliver henvist videre til relevante sundhedsprofessionelle. Derudover er 
patienterne tilfredse med at blive udredt og diagnosticeret af fysioterapeuter.  
 
Den anden rapport viser, at det kan betale sig for den enkelte praktiserende 
læge at ansætte fysioterapeuter på klinikken. Og at der vil kunne tilknyttes 200 
yderlige patienter til en klinik, hvis 25 procent af henvendelser til almen praksis 
er relateret til lænderygsmerter, nakkesmerter, artrose og osteoporose.  
 
Med udgangspunkt i rapporterne vil sekretariatet udarbejde en strategi for, 
hvordan resultaterne kan benyttes til at skaffe flere fysioterapeuter i 
lægepraksis, herunder hvordan resultaterne skal kommunikeres. Det vil 
særligt være relevant at benytte resultaterne i forbindelse med arbejdet med 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  
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Tina Lambrecht fortalte, at foreningen endvidere har haft kontakter til udvalget 
for bedre lægedækning, der er positive overfor konklusionerne i rapporterne, 
samt til PLO.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pointerede, at det er vigtigt at lære af 
erfaringerne med indsatsen om extended scope på rygområdet, hvor der 
manglede en klar definition af, hvor megen klinisk erfaring og uddannelse 
fysioterapeuterne bør have for at kunne udføre opgaven. Derfor er det 
relevant at fastlægge kriterierne for, hvilken uddannelse og klinisk erfaring de 
fysioterapeuter, der skal arbejde i lægepraksis, bør have.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem forslog, at der kommer en form for certificering, 
der kan sikre, at kvaliteten er i orden.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem advarede mod, at barren blev sat for højt i forhold 
til hvilke kvalifikationer, fysioterapeuter skal have for at kunne arbejde i 
lægepraksis. Det er vigtigt, at de har de rigtige kvalifikationer, men ikke 
nødvendigvis fem års klinisk erfaring.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at fysioterapeuter også kan løse 
andre opgaver i lægepraksis, eksempelvis i forhold til kronikere.  
 
Tina Lambrecht svarede, at ud fra en strategisk og politisk overvejelse er det 
klogt alene at tage udgangspunkt i muskel-skeletområdet, da det er her 
fysioterapeuter har den største berettigelse.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at der eksisterer myter 
om, at overenskomsten for den praktiserende læge står i vejen for at kunne 
ansætte fysioterapeuter på klinikken, og der er behov for at fortælle de 
praktiserende læger, at det er en god forretning at ansætte fysioterapeuter.  
 
Tina Lambrecht konkluderede, at udgangspunktet for det videre arbejde er at 
overbevise lægerne om, at det er en god ide at tilknytte fysioterapeuter, som 
kan varetage en række opgaver på muskel-skeletområdet. Det kan 
rapporterne bidrage til. Derudover skal der kigges på, hvilke kompetencer og 
uddannelse fysioterapeuter, der tilknyttes lægepraksis, bør have. Endelig skal 
der kigges på, om der skal udarbejdes en lønpolitik for de fysioterapeuter, der 
ansættes i almen praksis. 
 
 
Koordineringspunkter 

4.1 Rulledagsorden, årshjul og mødeorientering 
 
Ingen bemærkninger.  
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4.2 Orientering fra møder 
 
Sekretariatet gav status på problemstillingen vedrørende fysioterapeuters ret 
til at foretage manipulation.  
 
Tina Lambrecht gjorde rede for en sag, der omhandler fortolkning af om 
fysioterapeuter på en klinik er ansatte eller indlejere.  
 
Tine Nielsen fortalte, at Københavns kommune ikke vil forlænge aftalen med 
den nuværende professor i rehabilitering. Det er uklar, om kommunen vil 
bevare professoratet, og hvad det vil betyde for forskningsindsatsen i 
kommunen.  
 
Tina Lambrecht oplyste, at hun komme til at repræsentere de små 
organisationer i Sundhedskartellet i Dialogpanelet for det nationale 
kvalitetsprogram.  
 
Brian Errebo-Jensen og Sanne Jensen har holdt møde med det faglige 
selskab for Pædiatri for at drøfte Danske Fysioterapeuters strategi på 
børneområdet.  
 
 
5. Eventuelt 
 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
 
Ingen evaluering.  
 
 
Jette Frederiksen   Mikael Mølgaard 
Direktør     Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt juni 2016  
 
 
___________________ ___________________ __________________ 
Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Sanne Jensen  
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___________________ ___________________ __________________ 
Lise Hansen  Tine Nielsen  Gitte Nørgaard
  
 
___________________ ___________________ __________________ 
Agnes Holst   Kirsten Ægidius Lau Rosborg 
 
 
___________________ ___________________ __________________ 
Line Schiellerup Lisbeth Schrøder Morten Topholm 
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