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2.1 Fusion mellem FTF og LO 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i mandatet fra 
repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt Danske Fysioterapeuters 
delegerede til FTFs ekstraordinære kongres skal stemme for eller imod en 
fusion mellem FTF og LO. 

Resumé: 

FTF og LO har siden 2012 arbejdet for en tilnærmelse mellem de to 
organisationer. I 2015 blev visionen om en fusion formuleret. 
Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt foreningens delegerede 
på FTFs kongres den 13. april skal stemme ja eller nej til fusionen.  
 
Som grundlag for at træffe denne beslutning fik hovedbestyrelsen et mandat 
ved repræsentantskabsmødet i november 2017: 
 
”Danske Fysioterapeuter kan tilslutte sig fusionen af FTF og LO, såfremt den 
nye hovedorganisation rummer Danske Fysioterapeuters krav om hensyn til 
de mindre organisationer og deres interesser, og hvis den ny hoved-
organisation afspejler en fusion imellem FTF og LO som et nyt fælles tredje. ” 
 
Det er sekretariatets vurdering, at grundlaget for en ny hovedorganisation ikke 
imødekommer foreningens krav om hensyn til de mindre organisationer, og at 
grundlaget ikke i tilstrækkeligt omfang er udtryk for en ny fælles tredje vej. 

Bemærkninger: 

 
Tina Lambrecht pegede på, at hovedbestyrelsen flere gange har drøftet en 
fusionen mellem FTF og LO, og at der ligger mandat fra repræsentantskabet, 
som der skal tages udgangspunkt i, når beslutningen træffes.  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at der siden det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde er udarbejdet et udkast til vedtægter for en ny fælles 
hovedorganisation samt et budget, der medfører nogenlunde samme 
kontingent, som Danske Fysioterapeuter i dag betaler for at være medlem af 
FTF. Endelig er indsatsområderne på overordnet plan blevet defineret.  
 
Der blev fremvist en opgørelse af, hvordan de enkelte medlemsorganisationer 
i henholdsvis FTF og LO stillede sig i forhold til en fusion. Ikke alle 
organisationer har dog gjort op, hvordan de stiller til en sammenlægning. 
Forudsætningen for at etablere en ny hovedorganisation er, at 2/3 giver 
tilsagn. Opgørelsen tyder på, at det kan blive en meget tæt afgørelse på 
kongresserne i såvel i FTF som LO.  
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Efterfølgende fik de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer mulighed for at give 
deres holdning til, om Danske Fysioterapeuter skal stemme for eller imod en 
fusion.  
 
Følgende udsagn og begrundelser fremkom:  
 

 Det er svært at se, at en ny hovedorganisation på tilfredsstillende vis 
kan varetage interesserne for de fysioterapeuter, der har akademisk 
uddannelse, og for ledere og private arbejdsgivere. Omvendt kan det 
give større styrke og indflydelse at have en fælles hovedorganisation, 
eksempelvis i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Så der 
er argumenter både for og imod en fusion.  

 
 Fusionen tilgodeser ikke det mandat, som repræsentantskabet har 

givet, så jeg kan ikke sige ja til en fusion.  
 

 Repræsentantskabets ønsker bliver ikke tilgodeset. Derudover har 
fagbevægelsen i forbindelsen med de igangværende 
overenskomstforhandlinger vist, at de godt kan stå sammen på trods af 
flere hovedorganisationer. Så det må blive et nej til en fusion.  
 

 Det bliver interessant at se til hvilken side, vægtskålen tipper. Der er 
både argumenter for og imod en fusion, så vi bør placere os der, hvor 
vi får mest indflydelse.  
 

 Præmisserne for en fusion er ikke opfyldt. Derfor et nej. 
 

 Der er ikke noget alternativ til en fusion, og mandatet fra 
repræsentantskabet er så bredt, at det giver mulighed for, at Danske 
Fysioterapeuter stemmer ja til en fusion.  
 

 Der er både argumenter for og imod en fusion, og det kan være svært 
at se, hvad alternativet for en ny fælles hovedorganisation er. Så jeg 
hælder til, at vi skal træffe den beslutning, der bedst fremmer 
foreningens politiske interesser.  
 

 Vores ønsker, eksempelvis om at de små organisationer kan indgå 
valgforbund, og at det blev etableret en sundhedssøjle, er ikke 
imødekommet. Der er heller ikke tale om, at fusionen vil etablere et nyt 
tredje. Så det bliver et nej fra min side.  
 

 Jeg opfatter ikke mandatet fra repræsentantskabet så nagelfast, at det 
skal afholde hovedbestyrelsen for at træffe den beslutning, som er den 
rigtige i forhold til de problemer, som fagbevægelsen står overfor. Vi 
har brug for fællesskabet, så derfor bliver det et ja til fusionen.  
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 Mandatet fra repræsentantskabet er ikke opfyldt, derfor bliver det nej. 
Det betyder, at der lukker sig nogle døre, men også at der åbner sig 
nogle andre.  
 

 Overenskomstforhandlingerne viser, at vi godt kan stå sammen på 
nuværende tidspunkt. Samtidig tror jeg, at flere andre 
sundhedsorganisationer vil sige ja til fusionen, og vi vil godt fortsætte 
det tætte samarbejde med dem. Der er både argumenter for og imod.  
 

 Vi har opstillet forskellig krav, som ikke er blevet indfriet. Derfor bliver 
det et nej fra min side.  

 
Hovedbestyrelsesmedlemmerne tilkendegav efterfølgende ved en afstemning 
deres holdning til, om Danske Fysioterapeuter tilslutter sig en fusion mellem 
FTF og LO.   
 
For en fusion stemte 2 hovedbestyrelsesmedlemmer.  
Imod en fusion stemte 8 hovedbestyrelsesmedlemmer.  
Hverken for eller imod en fusion stemte 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 
Tina Lambrecht konkluderede, at der var flertal for ikke at stemme for en 
fusion mellem FTF og LO, og at de delegerede følger flertallet og samlet 
stemmer nej til FTF-kongressen.  

2.2 Fortroligt: Udpegning af æresmedlemmer 

2.3 Fortroligt: OK18 status 

2.4 Strategiplan 2018 – revidering  

Indstilling: 

At forslag til revideret Strategiplan 2018 godkendes  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen evaluerede på sit møde i januar arbejdet med Strategiplan 
2018 med henblik på revision i forhold til den resterende del af 
strategiperioden. Der foreligger et forslag til reviderede indsatser på baggrund 
af hovedbestyrelsens input og kommentarer.   

Bemærkninger:  

 
Tina Lambrecht gjorde rede for det reviderede forslag til strategiplan 2018, der 
er udarbejdet på baggrund input og kommentarer fra hovedbestyrelsesmødet i 
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februar. Strategiplanen er fortsat bygget op om tre bevægelser, men der er 
ændret i nogle af indsatsområderne. Eksempelvis er indsatsen vedrørende 
innovation, ny teknologi og digitalisering medtaget under punkter ny 
erhvervsstrategi. 
 
Forslag til strategiplan ser ud som følger:  
 
1. Faget og arbejdsmarkedet 
 
Fysioterapeuter på det medicinske og ortopædkirurgiske område 
Fysioterapeuter i akutfunktioner 
Børns Sundhed 
Fysioterapeuter og mental sundhed 
 
2. Ordnede forhold 
 
Implementering af arbejdsmarkedsmodel 
OK18 
Arbejdsmiljøråd 
 
3. Rekruttering, fastholdelse og medlemsinvolvering 
 
Studerende og nyuddannede 
Akademikerråd 
Ny erhvervsstrategi målrettet selvstændige 
Branding af foreningen overfor medlemmerne 
Repræsentantskabets sammensætning 
Koncept for netværk 
 
Et hovebestyrelsesmedlem efterlyste handlingsplaner for indsatsområderne 
med tidsangivelser og fortegnelser over roller og aktører. Det skal give 
overblik og sikre, at indsatserne koordineres, og alle relevante parter 
inddrages. Derudover efterspurgte hun det materiale, som knytter sig til 
strategiplanen.  
 
Tina Lambrecht pegede på, at nogle områder egner sig bedre end andre til at 
udarbejde detaljerede handlingsplaner. Det skal det tages højde for, når der 
udarbejdes handlingsplaner.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det i teksten til indsatsområdet 
vedrørende fysioterapeuter på det medicinske og ortopædkirurgiske område 
skal fremstå klart, at utilstrækkelige rammer er problemet og ikke kvaliteten af 
den fysioterapi, som bliver givet.  
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Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at fysioterapeuter på 
sygehusene er presset på ressourcerne, så det er et vigtigt signal at sende, at 
foreningen har ambitioner på sygehusområdet.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det har været svært at få tilknyttet 
flere fysioterapeuter til folkeskolen, da kommunerne er presset økonomisk.  
 
Sekretariatet svarede, at det er årsagen til, at indsatsen er gjort bredere og er 
ændret til børns sundhed. Ændringen skal være med til at revitalisere 
indsatsen, bl.a. ved at søge tættere samarbejde med jordemødre, 
ergoterapeuter og kost- og ernæringsfaglige.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der både er indsatser i 
strategiplanen, som kan rulles ud over hele landet, og nogle det alene er 
muligt at arbejde med i udvalgte regioner. Det bør der tages højde for i 
implementeringen af planen.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at indsatsen fysioterapeuter på 
akutområdet ændres til fysioterapeuter som frontpersonale, da der er 
muligheder for at placere fysioterapeuter på en række felter udover 
skadestuer og ambulatorier, eksempelvis på det gynækologiske område.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at der under indsatsområdet 
fysioterapeuter i akutområdet bør være fokus på patient-flowet, såvel i forhold 
diagnosticering som udskrivning.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at tillidsrepræsentanterne bør 
involveres i akademikerindsatsen med henblik på at rådgive dem om løn- og 
arbejdsvilkår.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem advarede mod at løbe efter jobs, der ikke 
indeholder tilstrækkelig fysioterapi. Eksempelvis har kombinationsstillingerne 
indenfor det psykiatriske område nogle steder vist sig ikke at have tilstrækkelig 
fysioterapeutisk substans.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem opfordrede til, at der i forbindelse med 
brandingindsatsen i større omfang bliver fortalt, hvordan foreningen arbejder 
med faglige og politiske mål.  
 
Tina Lambrecht konkluderede, at der skal foretages sproglige korrektioner i 
strategiplanen på indsatsen vedrørende det medicinske og ortopædkirurgiske 
område, og peges på nogle af de potentialer der er i at have fysioterapeuter 
som frontpersonale. Der bør i relationer til brandingindsatsen gives mere 
procesinformation om foreningens indsat. Derudover skal regionsformændene 
have lejlighed til at give input til, hvordan de kan bidrage til indsatsområderne i 
strategiplanen.  
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3.1 Danske Fysioterapeuters fagkongres 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet gives opsummering af planlagte aktiviteter samt 
mundtlig orientering om budget. 

Bemærkninger:  

 
Sekretariatet gjorde rede for, at det færdige program blev offentliggjort 1. 
februar 2018. Programmet indeholder 13 store foredrag, 19 symposier, 17 
workshops, 4 debatsessioner, 71 korte foredrag og 56 posterpræsentationer.  
Der vil være knap 300 oplægsholdere og moderatorer, hvoraf 19 er fra 
England, Sverige, USA, Australien, Belgien, Qatar og Canada.  
 
Knap 90 firmaer har foreløbig købt stand, og der vil være en fælles stand for 
Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige 
selskaber.  
 
Da early bird udløb, var der 772 tilmeldinger. I 2015 var der 979 tilmeldinger 
på samme tidspunkt, så der er tale om nedgang på 207 tilmeldinger. Det er på 
trods af en massiv markedsføring på alle platforme. En del af forklaringen kan 
være, at flere denne gang vælger at købe endagsbilletter.  
Som noget nyt denne gang kan man købe billet, der kun gælder til 
messehallen med alle udstillerne.  
 
Danske Fysioterapeuters jubilæum vil blive markeret på fagkongressen ved 
særlige foredrag, udstilling af gammelt udstyr og billeder samt i den fælles 
stand for Danske Fysioterapeuter, DSF og de faglige selskaber.  
 
Informationsskranken bliver også denne gang bemandet af personale fra 
sekretariatet. I samarbejde med personale fra OCC kommer de til at være 
behjælpelige med diverse praktiske spørgsmål fra deltagere og 
oplægsholdere. Derudover får hovedbestyrelsens særlige opgaver i forhold til 
indbudte gæster.  
 
Hvis der kommer 1000 betalende deltagere, vil fagkongressen balancere 
økonomisk.  
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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3.2 Skift af bank og foreningens formue  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen:  
  

 Godkender den foreslåede likviditetsmodel 
 Tager status på formuen til efterretning 
 Tager status på foreningens bankskifte til efterretning 
 Underskriver prokura som følge af skiftet til Nykredit Bank   

Resumé: 

Hovedbestyrelsen valgte i august 2017 Nykredit som foreningens kommende 
daglige bankforbindelse. I forbindelse med bankskiftet foreslås det, at der 
fremover anvendes en likviditetsmodel, som skal sikre et højere afkast af 
foreningens formue. På mødet bliver det givet status på foreningens formue 
og på bankskiftet. Hovedbestyrelsen bedes endvidere underskriver 
meddelelse af prokura.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for foreningens formue og skiftet til Nykredit. Den ny 
likviditetsmodel medfører, at foreningen investerer kontingentmidlerne og 
opretter en kassekredit. Det betyder, at foreningen som udgangspunkt får 
afkast af disse penge i stedet for at betale negative renter at have 
kontingentmidlerne stående på en konto. Anbefalingen er dog, at 
likviditetsmodellen først sættes i værk efter OK18 forhandlingerne, og når 
risikoen for konflikt er overstået. Endelig bedes tre 
hovedbestyrelsesmedlemmer underskrive prokura.  
 
Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.  

3.3 Markedsføring af specialiseringsordningen  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager orientering om markedsføring af 
specialiseringsordningen til efterretning.  

Resumé: 

For at fremme lanceringen af den nye specialiseringsordning og gøre det 
attraktivt for flere fysioterapeuter at søge om godkendelse, skal ordningen 
understøttes af merchandise. Det skal være produkter, som fysioterapeuterne 
kan bruge for at synliggøre overfor omverdenen, at de har specialiseret sig.  
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I den forbindelse har Dansk Selskab for Fysioterapi fået udviklet to logoer, 
som symboliserer godkendelse som hhv. certificeret kliniker og specialist. 
Disse logoer skal anvendes til emblemer, klistermærker og som banner på 
hjemmesider. For så vidt angår logoerne, som markerer specialisering, vil de 
være et supplement til Danske Fysioterapeuters logo.  

Bemærkninger:  

 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

3.4 Dialogmøde med PFA 
 
Punktet blev udsat til efterfølgende hovedbestyrelsesmøde.  

3.5 Fortroligt: Evaluering af HB-møder og samarbejde  

4.1 Rulledagsorden og årshjul.  

4.2 Orientering fra møder 

Eventuelt 

 
Sekretariatet gav status på processen med at få valgt sektionsbestyrelser som 
led i implementering af den ny arbejdsmarkedsmodel.  
 
Sekretariatet orienterede om hovedbestyrelsens opgaver i relation til det 
forestående folkemøde i Allinge på Bornholm.  
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