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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2.1 Anerkendelse af medlemmer  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter:  

 tiltag til anerkendelse af medlemme 

 at ændre beløbsrammen for Danske Fysioterapeuters Pris til 25.000 kr.  

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede i 2018, at Danske Fysioterapeuter skal have 

større fokus på anerkendelse af medlemmer. Opdraget til hovedbestyrelsen 

var, at der skal udvikles tiltag, som gør, at medlemmerne oplever 

anerkendelse i relation til deres medlemskab af Danske Fysioterapeuter.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, at repræsentantskabet har besluttet, at der skal 

større fokus på anerkendelse af medlemmer for at styrke deres tilknytning til 

foreningen. Der blev såvel peget på behovet for anerkendelse af tillidsvalgte 

som fysioterapeuter, der har været medlemmer gennem mange år. 

Aktuelt har hovedbestyrelsen i sin strategiske ambition og i arbejdet med det 

politiske eftersyn et stærkt fokus på medlemmer, som er aktive lokalt og 

derigennem bidrager til at styrke fællesskabet. Dette perspektiv er inddraget i 

udviklingen af de nye tiltag.  

Der er foretaget interviews med en gruppe medlemmer for at få bedre 

forståelse for betydning af anerkendelse, samt kigget på hvilket erfaringer 

andre organisationer har gjort i forhold til anerkendelse af medlemmerne. 

Interviewene peger på, at medlemmerne først og fremmest ønsker at blive 

anerkendt for den faglige indsats, de udfører, og den værdi deres indsats har 

for patienterne. Det er tillige anerkendelse fra kollegaer, ledelse og patienter, 

der spiller største rolle, og i mindre omfang anerkendelse fra Danske 

Fysioterapeuter. Derfor er der kigget på, hvordan foreningen kan facilitere 

sådanne typer anerkendelse. Det er baggrunden for forslaget om de fire 

indsatser: Danske Fysioterapeuters Pris, Bachelorprisen, æresmedlemskab 

samt regionale puljer til anerkendelse af medlemmer.  

Et hovebestyrelsesmedlem pegede på, at hun var skuffet over forslaget, der 

mangler kreativitet og nytænkning. Eksempelvis i form af de eksperimenter, 

som hovedbestyrelsen på et tidligere møde har besluttet skal igangsættes. 

Hun efterlyste endvidere en række tiltag, som forholdsvis let burde kunne 

sættes i værk, hvis foreningens medlemssystem kan håndtere opgaven, i form 



  

at udsendelse af mail til medlemmer, der har været tillidsrepræsentant, AMIR 

m.v. i en årrække, eller været medlem af foreningen i 25 år. Hun spurgte 

endvidere til, hvordan medlemmer til interviewene er udvalgt.  

Flere andre hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at intentionerne i 

beslutningen om anerkendelse af medlemmer på repræsentantskabsmødet 

ikke i tilstrækkelig grad er tilgodeset i forslaget.  

Sekretariatet svarede, at der er udvalgt 30 medlemmer, som er 

repræsentative for medlemssammensætninger, der efterfølgende er blevet 

ringet op. Det er lykkes at foretage interviews med 18 af disse medlemmer. De 

er foretaget efter en interviewguide, men er indledt åbent for at indkredse, 

hvad medlemmerne opfatter som og lægger vægt på i forhold til anerkendelse.  

Sekretariatet tilkendegav, at det er muligt at sende mails til udvalgte 

medlemsgrupper. Problemet er, at foreningen alene har de data, som 

medemmerne opgiver. Erfaringerne er, at ikke alle husker at få rettet data, når 

de bliver valgt til eller ikke længere er valgt som tillidsrepræsentanter. 

Foreningen råder ikke over en komplet fortegnelse over fysioterapeuter, som 

er valgt som AMIR. Derfor lader det sig ikke gøre konsekvent at markere valg, 

jubilæer m.v. for disse grupper tillidsvalgte. Rådet fra andre organisationer er, 

at være varsomme med at udsende sådanne mails, da det giver utilfredshed, 

hvis der er tillidsvalgte, som bliver overset som følge at manglende 

medlemsdata.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at det kan blive svært at finde 

en ensartet praksis for, hvordan de regionale puljer udmøntes, samt at det kan 

blive en store opgave for regionsbestyrelserne at føre opgaven ud i livet. De 

pegede på, at det ud over de regionale markeringer af medlemmer, som 

allerede finder sted, ikke bør være en opgave for regionsbestyrelserne at sikre 

anerkendelse af medlemmerne.  

Andre hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det ikke behøver foregå 

på samme vis i de enkelte regioner, og at det tværtimod kan være en styrke, 

at der opnås erfaringer med brug af forskellig praksis. Efterfølgende kan der 

evalueres på de forskellige typer tiltag.  

Tina Lambrecht konkluderede, at de repræsentanter, der på 

repræsentantskabsmødet i 2018 stillede forslag om anerkendelse, sammen 

med regionsformændene arbejdere videre med forslaget, og at de får det 

materiale stillet til rådighed, som sekretariatet har udarbejdet. Når det ligger 

nyt forslag, bliver det behandlet i hovedbestyrelsen.  

 

 



  

2.2 Projekt faglighed i fysioterapi 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender formål for projektet, principper for 

aktiviteter, tidsplan og foreløbig plan for kommunikation af projektet. 

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede i 2018, at der skal sætter fokus på faglighed i 

fysioterapi.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, at repræsentantskabet på sit møde i efteråret 

2018 besluttede, at der skal sættes fokus på faglighed i fysioterapi på en 

måde, som støtter: 

 En proaktiv dagsorden i forhold til fagets udvikling. 

 En beskyttelsesdagsorden således, at fagets kerne ikke udvandes. 

 Synlighed om faget i forhold til samarbejdspartnere. 

 En styrkelse af og støtte til den fortsatte faglige udvikling, fællesskabet 

og arbejdsmiljøet. 

 

På den baggrund er der udarbejdet forslag til projekt, der skal udfoldes i tæt 

partnerskab mellem Dansk Selskab for Fysioterapi, de faglige selskaber og 

Danske Fysioterapeuter og medlemmerne skal inddrages, som det bærende 

element.  

Aktiviteterne skal give medlemmerne mulighed for at definere, hvad de finder 
interessant og vigtigt at drøfte, temaer, form mv., og det skal være nemt at 
deltage i debatten. Alle slags medlemmer skal involveres på tværs af faglige 
grupperinger og organiseringer samt engagement. En foreløbig 
aktivitetsoversigt med forslag til aktiviteter er vedlagt materialet til dagens 
møde. Den bærende tanke er, at Danske Fysioterapeuter skal være platform 
for en debat, som er initieret og båret af medlemmerne.  
 
Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi, på vegne af de 
faglige selskaber, nedsætter et team, som løbende sparrer om projektet. 
Andre relevante aktører og perspektiver vil blive inddraget, eksempelvis 
ledelse og iværksætteri. I forhold til den oprindelige tidsplan skulle projektet 
sættes gang i løbet af foråret. Men på baggrund af Corona-krisen er det mere 
realistisk, at projektet forløber henover sensommeren og efteråret 2020.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at det ikke fremstår klart, hvordan 
sammenhængen mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for 
Fysioterapi er i projektet, da der såvel benyttes ordet partnerskab, som 



  

samarbejde og input i notatet. Derudover bør uddannelsesmiljøerne i større 
omfang inddrages, ligesom formål og succeskriterierne bør beskrives 
tydeligere, hvis der efterfølgende skal evalueres på projektet.  
 
Sekretariatet svarede, at udgangspunktet for projektet er debatten på 
repræsentantskabsmødet, hvor der blev peget på, at processen er lige så 
vigtig som resultatet, og intentionen i høj grad er at give medlemmerne 
mulighed for at diskutere faglighed i fysioterapi med hinanden. Det er disse 
intentioner og de fire sigtelinjer, som blev udstukket fra 
repræsentantskabsmødet, der er udgangspunkt for projektet. Der er lagt op til 
en åben proces, hvor alle har mulighed for at deltage og byde ind, såvel de 
faglige selskaber, som uddannelserne og andre medlemsgrupper. Ingen er 
afskåret, og alle faglige emner og problemstillinger kan drøftes.  
 
To hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at det er vigtigt at inddrage 
arbejdsmiljøet og de rammer, som fysioterapeuter arbejder under for at sikre, 
at der er sammenhæng mellem de faglige ønsker og de omstændigheder, 
som fysioterapeuter er underlagt.  
 
Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de synes godt om 
projektet, som tager udgangspunkt i foreningens strategiske ambition om at 
give medlemmerne mulighed for at debattere et vigtigt emne på tværs af 
arbejdspladser og sektorer.  
 
Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingerne.  
 

 

2.3 Fortrolig sag  

 

2.4 Tilslutning til Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter hvorvidt Danske Fysioterapeuter skal tilslutte sig 

Alliance mod Social Ulighed i Sundhed.  

Resumé: 

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har en fælles vision om sammen at 

bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for 

borgere og patienter uanset social baggrund og position.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, foreningen har fået opfordring til at tilslutte sig 

alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. En tilslutning indebærer, at 



  

foreningens samtidig forpligter sig til at gennemføre et eller flere projekter 

vedrørende ulighed i sundhed. Dermed har tilslutning direkte indvirkning på 

Danske Fysioterapeuters strategi, de tilhørende Must Win Battles og politiske 

prioriteringer i foreningens arbejde. Som eksempler på allerede eksisterende 

indsatser, der kan målrettes alliancens formål, kan nævnes direkte adgang til 

fysioterapi og det kommende udspil om genoptræning og sammenhæng.  

Hovedbestyrelsen besluttede at foreningen skal tilslutte sig Alliancen mod 

Social Ulighed i Sundhed.  

 

2.5 Holdningspapir om nye opgaver i plejen  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tiltræder revideret holdningspapir om nye opgaver i plejen.  

 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har siden sin konference i 2019 debatteret opgaveglidning. 

I processen er indgået spørgeskema til medlemmerne, indspark fra FTR, TR-

rådet og Lederrådet samt konkrete udsagn fra medlemmer, der er i jobs med 

andre opgaver end traditionelt fysioterapeutiske. 

På den baggrund og med de tilkendegivelser som hovedbestyrelsen løbende 

er kommet med, foreligger der nu en ny version af holdningspapiret med ny 

overskrift Holdningspapir om nye opgaver i plejen.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, at holdningspapiret har fået en anden overskrift 

end det eksisterende holdningspapir om opgaveglidning for at præcisere, hvad 

problemstillingen omhandler, nemlig opgaver i plejen. Mange formuleringer fra 

holdningspapiret om opgaveglidning går igen i det ny holdningspapir, men der 

er sket opstramninger og præciseringer.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at udgangspunktet for papiret 

bør være rehabilitering og ikke pleje, og at der ikke bør står pleje i 

overskriften. Det er vigtigt, at udgangspunkspunktet er 

rehabiliteringsparadigmet og ikke plejeparadigmet. Det bør fremgå klart af 

holdningspapiret, at fysioterapeuter på forskellig vis kan bidrage til at løfte 

rehabiliteringsdagsordenen, og at det er udgangspunktet for den vejledning og 

rådgivning foreningen giver til medlemmerne.  

Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det eksisterende holdningspapir 

om opgaveglidning stadig er aktuelt og i stort omfang tidssvarende. Der er 

behov for mindre justeringer, men holdningspapiret bør bibeholdes.  



  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at holdningspapiret om 

plejeopgaver er udarbejdet som følge af en række henvendelse fra 

tillidsrepræsentanter, som har efterspurgt foreningens holdninger til, i hvor 

stort omfang fysioterapeuter skal løse plejeopgaver. Papiret giver svar på en 

række konkrete spørgsmål og vil dermed være et nyttigt redskab for 

medlemmer, der skal tage stilling til, hvordan de skal forholde sig til 

plejeopgaver. Papiret ligger i forlængelse af den fælles udmelding fra 

hovedbestyrelsen om, at der er grænser for hvilke opgaver, fysioterapeuter 

skal påtage sig.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der for øjeblikket som følge af 

Corona-krisen mange steder foregår opgaveflytning, herunder at plejelignende 

opgaver til fysioterapeuter. Disse erfaringerne bør inddrages i 

holdningspapiret.  

Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at der er udarbejdes et overordnet 

holdningspapir om opgaveudvikling samt holdningspapirer på hvert af de 

forskellige spor, bl.a. rehabilitering og pleje. Det giver mulighed for at komme 

mere i dybden og bliver mere nuanceret i de enkelte papirer.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at der er forskel på fysioterapeuter, 

som selv søger stillinger, som indbefatter plejeopgaver, og fysioterapeuter, 

som tvinges til at påtage sig plejeopgaver. Holdningspapiret skal primært være 

en støtte til sidstnævnte fysioterapeuter. I den forbindelse bør ICF-termer 

indgå i papiret, så det kan benyttes i forhold til genstridige ledere.  

Tina Lambrecht konkluderede, at sekretariatet på baggrund af input fra 

hovedbestyrelsen udarbejder nyt udkast til holdningspapir. Der tages såvel 

udgangspunkt i eksisterende holdningspapir om opgaveglidning, som udkastet 

til det fremlagte forslag til holdningspapir om nye opgaver i plejen. Der skal 

ikke stå pleje i overskriften, men plejeopgaver nævnes og det understreges, at 

der skal være en rehabiliterende tilgang til opgaverne.  

 

2.6 Fortrolig sag  

 

2.7 Fortrolig sag 

  

 

 

 



  

3.1 Status på situationen vedrørende Corona  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter aktuelle udvikling i forhold til Corona-krisen. 

Resumé:  

Hovedbestyrelsen har besluttet at følge situationen vedrørende Corona i 

Danske Fysioterapeuter tæt. På mødet orienteres generelt om udviklingen og 

de tiltag, som Danske Fysioterapeuter har sat i værk.  

Bemærkninger:  

Tina Lambrecht gav status for den aktuelle udvikling i forhold til Corona-krisen.  

Praksisorganisationer har registeret, at der kommer færre henvendelser fra 

patienter og borgere, der har eller har mistanke om sygdom. Det er 

bekymrende, og der er derfor taget kontakt til en række patientorganisationer 

med sigte på, at opfordre patienterne til at søge hjælp hos læge, fysioterapeut 

m.fl. hvis de har behov. Praktiserende fysioterapeuter har mulighed for give 

telekonsultation. Regering og Folketing overvejer at begynde en genåbning, 

herunder for fysioterapeuter.  

Der er kommet nye retningslinjer for almen praksis, der peger på samme 

problemstilling. Sundhedsstyrelsen peger på, at for få patienter med alvorlige 

sygdomme søger hjælp i almen praksis. Danske Fysioterapeuter er blevet 

kontaktet af Sundhedsstyrelsen i forhold til den kommende genåbning, bl.a. 

for at få klarlagt i hvor stort omfang fysioterapeuter skal benytte værnemidler. 

Der bliver taget kontakt til Danske Regioner, som har ansvaret for 

værnemidler til praktiserende fysioterapeuter.  

Der har løbende været dialog med formændene for de to sektioner og 

Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende 

Fysioterapeuter samt med AC med henblik på justering og udvikling af 

hjælpepakkerne til selvstændige fysioterapeuter. Der er endvidere afholdt 

møde i Forhandlingsfællesskabet, bl.a. om erfaringerne med flytning af 

medarbejdere på baggrund af Fælleserklæringen.  

Sekretariatet har udsendt opgørelse over de seneste politiske indsatset og 

resultater, bl.a. om lønsumsafgiften og udsættelse af indbetaling af moms.  

Tine Nielsen pegede på, at Region Hovedstaden via Sundhed.dk giver 

mulighed for gratis opsætning til videokonsultation. Sekretariatet pegede på, 

at Danske Regioner har tilkendegivet, at der kommer løsning for praktiserende 

fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige grupper i hele landet i løbet af kort 

tid.  



  

Mathias Holmqvist og Jeanette Præstegaard bad om referater fra de seneste 

møder i UP. De spurgte endvidere til baggrunden for, at hovedbestyrelsen 

ikke havde fået høringssvar til sundhedsstyrelsen til godkendelse eller 

orientering.  

Sekretariatet svarede, at foreningen havde fået en høringsfrist på omkring tre 

timer, og at tiden var brugt på at indhente svar fra Dansk Selskab for 

Fysioterapi, alle de faglige selskaber, Lederrådet og Udvalg for Praksis. 

Praktiserende Fysioterapeuter gav endvidere på eget initiativ input til svaret.  

Tina Lambrecht tilkendegav, at referaterne fra UP som udgangspunkt er 

fortrolige, da der er tale om et forhandlingsudvalg, men at de seneste referater 

vil blive sendt til hovedbestyrelsen.  

Jeanette Præstegaard orienterede om, at uddannelser også er i en gangske 

særlig situation under Corona-nedlukningen. Undervisning og eksaminer 

lægges om på kort tid, hvilket har medført store arbejds- og 

koordineringsopgaver for båder undervisere, studerende og ledere. Hun 

pegede på, at indsatsen bør anerkendes. Tina Lambrecht svarede, at der er 

sendt mail ud til alle tillidsrepræsentanterne.  

 

4. Orientering  

Ingen punktet  

 

5. Eventuelt  

Tine Nielsen pegede på, at der i det seneste nummer af Fysioterapeuten 

optræder 13 mænd og fire kvinder. Hun opfordrer til, at der tilstræbes mere 

ligelig kønsfordeling, når der vælges kilder til artikler.  

Tine Nielsen tilkendegav, at der kan blive vanskeligt for repræsentanterne at 

forberede sig på ordentlig vis til repræsentantskabsmødet i efteråret, herunder 

at forberede forslag. Hun spurgte, om det er muligt at udsætte 

repræsentantskabsmødet til foråret 2021. Sekretariatet undersøger 

muligheden.  

Mathias Holmqvist gjorde rede for, at Erhvervsnetværket for Frie 

Praktiserende Fysioterapeuter er blevet kontaktet af medlem, hvor en patient 

er blevet bedt om at skifte fysioterapeut i forbindelse med en 

arbejdsmarkedsrehabilitering. Sekretariatet kigger på henvendelsen.  
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