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2.1 Fortrolig sag: OK18 – konfliktunderstøttelse 

 
2.2 Fortrolig sag: Vedtægtsændringer i medfør af 
arbejdsmarkedsmodellen 
 
2.3 Fortrolig sag: Sammensætning i arbejdsmarkedsrelaterede 
udvalg 
 
2.4 Fortrolig sag: FTF/LO: Valg af ny hovedorganisation  
 
2.5 Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter 
 
Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet af ændre vedtægterne, så 
det fremover bliver muligt at udnævne æresmedlemmer af Danske 
Fysioterapeuter.  

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet i september besluttede et flertal i 
hovedbestyrelsen at indstille til repræsentantskabet at ændre vedtægterne, så 
det fremover bliver muligt at udnævne æresmedlemmer af Danske 
Fysioterapeuter.  
 
Bemærkninger: 
Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.  

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 
medlemmerne på hovedbestyrelsesmødet den 20. april 2017. Mulighederne 
for at forbedre lønsikringen for dimittenderne er siden drøftet med DSA og 
Bauta. Tilbagemeldingen er, at mulighederne for at hjælpe dimittenderne er 
meget begrænsede. Det skyldes reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring 
 
Bemærkninger:  
 
Tina Lambrecht tilkendegav, at det har vist sig svært at hjælpe dimittenderne, 
som er den gruppe medlemmer, som har mest brug for en kollektiv ordning. 
Reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring står i vejen for dette, da de mindst 



  

skal have været medlem af en a-kasse i seks måneder, før de kan komme i 
betragtning til lønsikring. Derfor bør foreningen ikke etablere en kollektiv 
ordning, men i stedet bakke op om den individuelle ordning, som i forvejen 
eksisterer. Bl.a. ved kommunikere mere om ordningen.  

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling.  

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. 
Elementerne i fase 2 er beskrevet i vedlagte notat. 

Resumé: 

1. fase i strategiplansprojektet om fysioterapeuters fremtid på sygehusene er 
afsluttet. Der er blandt andet gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
blandt regionalt ansatte medlemmer. Undersøgelsen bekræfter, at der er brug 
for at Danske Fysioterapeuter gør en indsats for at fastholde og udvikle efter-
spørgslen efter fysioterapeuter på landets sygehuse. 
 
På baggrund af undersøgelsen og drøftelser med regionale ledere og 
tillidsrepræsentanter foreslås en række initiativer i projektets anden fase.  
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at der de seneste år er kommet flere ældre og 
kronisk syge patienter, flere muligheder for behandling, teknologisk og 
medicinsk og en øget efterspørgsel på behandling. Samtidig er der blevet 
færre fysioterapeuter på landets sygehuse. 

Vurderingen hos medlemmerne er, at dette billede ikke automatisk vil ændre 
sig fremover. Der er foretaget 11 interviews med ledere og 
tillidsrepræsentanter på sygehusene, og sendt spørgeskema ud til 2.001 
hospitalsansatte fysioterapeuter, hvoraf 834 har svaret.  

Hovedresultaterne i undersøgelserne er, at:  

 Et flertal af fysioterapeuter vurderer, at økonomien gøre det vanskeligt 
at løse opgaverne fagligt forsvarligt. 63 procent er enig i dette udsagn. 

 Presset på økonomien går ud over patienterne, vurderer 60 procent.  
 Patienterne genindlægges, formentligt, på grund af manglende indsats. 

42 er enig i udsagnet, mens 21 procent har svaret ved ikke, fordi de 
ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan svare på spørgsmålet.  

 87 procent vurderer, at der er brug for flere fysioterapeuter.  



  

 Men 56 procent tror ikke, at der kommer flere kollegaer i fremtiden, og 
kun 12 procent vurderer, at der vil blive flere fysioterapeuter.  

 Hvis Danske Fysioterapeuter skal styrke fysioterapeuters rolle på 
landets hospitaler, skal foreningen påvise værdien af fysioterapeuters 
værdi. Det vurderer 51 procent, mens 19 procent anbefaler at hjælpe 
fysioterapeuter ind i ledelseslaget.  

På den baggrund foreslås en række initiativer i fase 2.  

 Hovedresultaterne i undersøgelsen skal kommunikeres. 
 Foreningen melder sig i koret af fagforeninger, som kritiserer 

systematiske besparelser på sygehusene. 
 Der beskrives forskning, som viser værdien af fysioterapeuter på 

sygehusene. 
 Foreningen påvirker styringsmekanismerne på landets sygehuse. 
 Der udbydes kurser, som opkvalificerer fysioterapeuter til at løse andre 

opgaver på sygehusene.  
 Der udformes materiale, som gør det lettere at introducere 

fysioterapeuter i nye roller på hospitalerne. 
 Der opsamles input fra efterårets besøg på en række hospitaler.  

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om det er relevant at udbyde 
farmakologikurser. 

Et hovedbestyrelsesmedlem svarede, at det på linje med kurser i røntgen vil 
være relevant i forhold til funktioner på ambulatorier og i tværfaglige 
funktioner. Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at mange patienter 
benytter forskelligt medicin, så kendskab til farmakolog er relevant.  

Sekretariatet tilkendegav, at der er stor søgning på farmakologikurser, særligt 
fra fysioterapeuter i praksis, og at det er relevant i forhold til at få tilknyttet 
fysioterapeuter i lægepraksis.  

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at målsætningen for indsatsen bliver 
større efterspørgsel fremfor stadig efterspørgsel af fysioterapeuter på 
sygehusene. Hun efterlyste endvidere mere præcise mål for, hvilken roller 
fysioterapeuter skal spille på de forskellige regionale områder, eksempelvis på 
sengeafsnittene.  

Tina Lambrecht tilkendegav, at hun var enig i, at beskrivelserne af 
fysioterapeuters roller og funktioner skal skærpes, og at det er en vigtig 
opgave for foreningen at udarbejde disse beskrivelser.  

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om der er viden om, hvor stor del af de 
genoptræningsplaner, som udgår fra sygehusene, som udarbejdes af 
fysioterapeuter. Sekretariatet svarede, at der ikke eksisterer en sådan 



  

opgørelse, da det er op til de enkelte sygehuse at tilrettelægge 
arbejdsgangen, herunder udskrivning af genoptræningsplaner.  

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at mange sygehusledelser mangler 
viden om, hvilke opgaver og funktioner, fysioterapeuter kan varetage. Derfor 
er det relevant at udarbejde profiler på områder og funktioner fysioterapeuter 
kan varetage.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det haster med at få udarbejdet 
funktionsbeskrivelser i forhold til etableringen af de ny supersygehuse.  

Sekretariatet tilkendegav, at der er etableret en gruppe fra sygehusene i 
Slagelse, Odense og Silkeborg, som er i færd med beskrive opgaver og 
funktioner for fysioterapeuter på skadestuer. Dette arbejde foregår i tæt 
kontakt med Danske Fysioterapeuter.  

Tina Lambrecht konkluderede, at hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Hun 
supplerede med, at det er vigtigt at inddrage relevante medlemsgrupper, ikke 
mindst lederne, i det videre arbejde, og at det er nødvendigt at tage de enkelte 
områder et for et. Der skal udarbejdes funktions- og kompetencebeskrivelser, 
og de skal benyttes som udgangspunkt for at vurdere, om der er behov for 
efteruddannelse. Dertil kommer, at der skal lægges en plan for, hvordan der 
politisk arbejdes med området.  

2.8 Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark 

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 
demensvenligt og inkluderende samfund.  

Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at 11 organisationer og virksomheder indgår i 
Folkebevægelsen, som 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 
Kommune den 23. august, hvor Danske Fysioterapeuter deltog. Der arbejdes 
for at iværksætte en kampagne under mottoet ”Giv demens et twist”, som skal 
være med til at skabe fokus på demens.  



  

Vurderingen er, at Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark kan 
komme til at erstatte Demensalliancen. Dermed kan det også blive det forum, 
der bl.a. kan medvirke til at udvikle træningspakker, som kommunerne skal 
udbyde til borger med demens.   

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
2.9 Evaluering af Folkemøde 17 og anbefaling til Folkemøde 18 

Indstilling: 

Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter begrænser sin deltagelse på 
Folkemødet, således at formanden og regionsformændene deltager, at 
regionskonferencen ikke afholdes i tilknytning til Folkemødet, og at branding- 
og markedsføringsinitiativerne flyttes til andre folkelige events. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter var massivt til stede på årets Folkemøde. 
Evalueringen 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 
Folkemøde 2018 alene består af formanden, regionsformænd samt en 
begrænset sekretariatsdeltagelse. Det anbefales også, at regionskonferencen 
2018 ikke afholdes i tilknytning til Folkemødet. 

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

Bemærkninger: 
 
Tina Lambrecht tilkendegav, at flere andre faglige organisationer har besluttet 
at neddrosle deres tilstedeværelse på Folkemødet. Vurderingen er, at 
indsatsen ikke står mål med udbyttet. Priserne er steget kraftigt de seneste år, 
og mange regions- og kommunalpolitikere har valgt ikke at deltage i 
Folkemødet. Dertil kommer, at det er blevet vanskeligere som tilhører at 
komme til orde i debatterne. Det er baggrunden for ønsket om at begrænse 
Danske Fysioterapeuters aktiviteter næste år.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de var enige i indstillingen. 
Samtidig blev der peget på, at regionsbestyrelsesmedlemmerne havde lært 
meget ved at deltage i de foregående Folkemøder, og at det har været 
gavnligt for den politiske interessevaretagelse i regionerne.  



  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede endvidere på, at de medlemmer af 
hovedbestyrelsen, som har lyst til at deltage i næste års folkemøde, bør have 
muligheden, og at der fortsat bør være muligt at invitere andre fysioterapeuter, 
eksempelvis fra regionsbestyrelserne.  

Tina Lambrecht konkluderede, at indstillingen følges. Dog med den tilføjelse, 
at medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage i Folkemødet 2018, og at 
fortsat er muligt at invitere andre fysioterapeuter, hvis det er relevant.  

 
3.1 Dimittendundersøgelsen 2017 

Indstilling: 

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

Resumé: 

For at belyse beskæftigelsessituationen for nyuddannede fysioterapeuter har 
sekretariatet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer, 
der dimitterede i 2016. 
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for undersøgelsen, der har til formål at belyse 
beskæftigelsen blandt nyuddannede fysioterapeuter og samtidig supplerer 
beskæftigelses- og ledighedsstatistikker fra bl.a. Danmarks Statistik, 
ministerier og DSA, 
  
I 2016 dimitterede 832 fysioterapeuter fra professionshøjskolerne i Danmark, 
og 694 var medlemmer af Danske Fysioterapeuter, da undersøgelsen blev 
foretaget. 387 har besvaret spørgeskemaet, svarende til 47 procent af alle de 
fysioterapeuter, der dimitterede det år.  
 
Undersøgelsen viser bl.a., 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. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 



  

3.2 Risikobaseret tilsyn 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udpeget fysioterapeuter i praksis til 
risikobaseret tilsyn i 2017. I alt 125 praktiserende fysioterapeuter vil blive 
varslet tilsyn.  
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at der er i samarbejde med regionsformændene 
og Styrelsen for Patientsikkerhed siden august 2017 er afholdt fem regionale 
møder om tilsyn på klinikker. Formålet med møderne var, at medlemmerne fik 
viden om baggrunden og formålet med tilsynene, og hvordan tilsynsbesøget 
praktisk kommer til at foregå.  
På møderne blev målepunkterne gennemgået, og medlemmerne fik redskaber 
til at arbejde med patientsikkerhed på klinikkerne. Inden møderne fik 
deltagerne tilsendt materiale til forberedelse af mødet, ligesom deltagerne 
efter møderne fik tilsendt yderligere materiale, slides mv. 
 
625 medlemmer var tilmeldt møderne. Mødet i København blev optaget på 
video og ligger nu på fysio.dk, således at medlemmer, der ikke kunne deltage i 
mødet, kan få samme informationer.   
 
Møderne viste, at mange fysioterapeuter er bekymret for tilsynene, men også 
at de var glade for den rådgivning og vejledning, de fik fra møderne, herunder 
fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.  
 
Det er endvidere et krav, at alle behandlere på sundhedsområdet, der har et 
CVR-nummer, skal registrere sig i en behandler-database. Styrelsen har 
oprettet en hotline, hvor de bevarer spørgsmål såvel om databasen som om 
det risikobaserede tilsyn. 
 
Det er aftalt et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, når erfaringerne fra 
de første 15-20 tilsyn ligger klar, således at de kan indgå i den videre 
rådgivning til medlemmerne.  
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

3.3 Status på brandingindsats 

Indstilling: 



  

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

Brandingindsatsen skal være med til at indfri de strategiske pejlemærke om, at 
forening og fysioterapi skal være et stærkt brand. Indsatsen løber henover 
2017 og 2018 og tager sit udgangspunkt i foreningens grundfortælling og 
slogan. Der er defineret tre målgrupper for indsatsen: befolkning, politikere og 
medlemmer. 
 
Hovedbestyrelsen blev i marts 2017 præsenteret for en konkret plan for 
Danske Fysioterapeuters brandingindsats. Vedlagte notat gør status over, 
hvordan vi arbejder med aktuelle aktiviteter, forestående events og større 
begivenheder. På HB-mødet suppleres notatet med konkrete eksempler. 
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, hvordan grundfortælling og slogan benyttes i de 
sammenhænge, hvor foreningen er til stede eller kommunikerer med interne 
og eksterne stakeholdere. Der er udarbejdet forskelligt materiale, som skal 
understøtte brandingindsatsen, eksempelvis blokke, kuglepenne, roll-ups, 
nøglesnore, mapper, tasker, præsentationskit.  

Det redaktionelle samarbejdet med Krop & Fysik er udbygget, og magasinet 
distribueres i dag til 1.800 venteværelser, 193 kommunale genoptræningssted 
samt sygehuse. Derudover findes online kanal til borgerrettet kommunikation.  

I forbindelse med Folkemødet 2017 blev der etableret særlig landingpage på 
fysio.dk, hvor der blev gjort rede for Danske Fysioterapeuters aktiviteter. Og 
via de sociale medier er der foretaget særlig indsatsfor at rekruttere og 
fastholde, bl.a. invitation til medlemmerne om at fremvise hvordan de bruger 
deres emblem.  

Der har siden maj været en vækst på 25 procent i likes på facebook, kommet 
600 flere følger på Instagram, mens antallet af sessioner på fysio.dk er øget 
med 43 procent.  

Kommunikationsstrategien er bygget op om grundfortælling og slogan, et 
supertema om muskel-led smerter og et tema om fysisk aktivitet på 
arbejdspladsen. Særlig begivenhed i 2018 er foreningens 100 års jubilæum.  

Der er etableret et inspirationsforum af en gruppe medlemmer fra forskellige 
sektorer og arbejdsområder, som skal være med til at generere ideer til 
brandinginitiativer.  

Hovedbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.  
 
3.4 Status på opfølgning på repræsentantskabsmødet 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 
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at der er fulgt op på langt de fleste beslutninger 
truffet på repræsentantskabsmødet, men at der er enkelte udestående 
vedrørende punktet organisatoriske karriereveje, der skal tages i regi af 
Lederrådet og TR-rådet.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der udover ledelses- og TR-
aspektet er et tredje ben i organisatoriske karriereveje, bl.a. om 
fysioterapeuters muligheder for at bestride projekt- og konsulentstillinger 
eksempelvis i kommuner og ministerier. På det område mangler et tilbud fra 
Danske Fysioterapeuter.  

Karen Langvad tilkendegav, at det vil være relevant at sætte fokus på gruppen 
af akademikere for at sikre fastholdelse af denne gruppe. Det er bl.a. disse 
fysioterapeuter, der søger projekt- og konsulentstillinger.  

Tina Lambrecht foreslog, at rekruttering og fastholdelse af akademikere 
kommer på dagsordenen på HB-konferencen i januar, og at resultaterne fra 
MSI-undersøgelsen, som bliver foretaget i efteråret, indgår i drøftelsen.  

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at det vil være et relevant emne at sætte på 
dagsordenen på den kommende HB-konference.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at de ønskede en drøftelse af, 
hvordan medlemsinddragelse defineres, og der arbejdes med at inddrage 
medlemmerne. Tina Lambrecht tilkendegav, at emnet sættes på dagsordenen 
til et kommende hovedbestyrelsesmøde.  

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

4.0 Rulledagsorden og mødeorientering 
 
5.0 Eventuelt 
 
Brian Errebo-Jensen henledte opmærksomheden på, at der 4. oktober blev 
afholdt stormøde i Odense under titlen Danmark for Velfærd. Danske 
Fysioterapeuter har indbudt 30 tillidsrepræsentanter til at deltage i mødet. Der 
kommer mange invitationer til at deltage i konferencer m.v., så det vil være 



  

formålstjenligt at hovedbestyrelsen beslutter pejlemærker for, hvilke 
arrangementer, som det skal prioriteres at deltage i. Tina Lambrecht 
tilkendegav, at punktet sættes på dagsordenen på et kommende 
hovedbestyrelsesmøde.  

Lau Rosborg fremviste en regnemodel, der viser konsekvenserne af 
kontrakter indgået efter de anbefalede standardkontrakter. Sekretariatet 
undersøger, om modellen kan udbygges og eventuelt benyttes i forhold til 
klinikejere.  

Karen Langvad fortalte, at der er kommet nye regler fra EU vedrørende 
datasikkerhed, som vil få konsekvenser såvel for Danske Fysioterapeuter som 
foreningens medlemmer. HB får en orientering herom på kommende møde i 
november.  
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