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1. Godkendelse af dagsorden 

Karen Langvad gjorde rede for, at en række punkter, grundet de aktuelle 

omstændigheder som følge af Corona-epidemien, er foreslået udskudt til 

ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i den kommende uge. Hun gennemgik 

endvidere mødeproceduren, da alle hovedbestyrelsesmedlemmer deltog via 

Skype.  

Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen.  

Tina Lambrecht gjorde rede for, at mødeorientering ikke var udsendt grundet 

den ekstraordinære situation den seneste uge. Hovedbestyrelsen vil modtage 

den hurtigst muligt.  

 

2.1 Fortrolig sag 

 

2.2 Stemmeafgivelse for valg  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen fastlægger og begrunder valg af 

stemmeafgivningsregel for valg. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde 22. august 2018, at den skal tage 

stilling til en eventuel ændring af valgprocedurerne i Danske Fysioterapeuter. 

Dette skal ske med afsæt i en gennemgang af de forskellige valg samt en 

beskrivelse af fire modeller for stemmeafgivning.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, at der i foråret skal vælges nyt repræsentantskab 

samt medlemmer til sektionsbestyrelserne, og at hovedbestyrelsen derfor skal 

tage stilling til, hvilken valgprocedure, der skal anvendes til disse valg.  

Sekretariatet gjorde rede for de forskellige valgmodeller, som kan anvendes:  

 En person en stemme. Hver stemmeberettiget har mulighed for at 

afgive en stemme.  

 En stemme mere end halvdelen. Hver stemmeberettiget har mulighed 

for at afgive et antal stemmer svarende til halvdelen af det antal 



  

mandater, der skal vælges (rundet ned) plus en. Den 

stemmeberettigede kan højst give en stemme til samme kandidat. 

 Antal stemmer svarende til antal mandater, der skal vælges. Det er 

den model, som benyttes på nuværende tidspunkt.  

 Antal stemmer svarende til antal mandater, der skal vælges. Der kan 

gives flere stemmer til samme kandidat, derfor kaldes modellen også 

for den kumulative model.  

Sekretariatet fremviste eksempler på, hvordan stemmesedler vil se ud for 

medlemmerne afhængig af, hvilken stemmeprocedure som benyttes.  

Der blev peget på, at alle modeller har både fordele og ulemper.  

En person en stemme har den fordel, at den er let at forstå og sikrer en lav 

spærregrænse, og dermed giver en stærk mindretalsbeskyttelse. Ulemper er, 

at der potentielt kan være et stort stemmespil, eksempelvis hvis 20 procent 

stemmer på en person, og et mandat kun kræver 3 procent af stemmerne, og 

at modellen kan medvirke til, at der stemmes taktisk.  

En stemme mere en halvdelen er en mellemting mellem en person en stemme 

og den nuværende model med et antal stemmer svarende til antallet af 

mandater. En fordel ved modellen er, at et koordineret flertal af de 

stemmeberettigede vil kunne være sikre på at få en majoritet af mandaterne, 

men at der samtidig vil være plads til repræsentation af et mindretal.  

Antal stemmer svarende til antal mandater har den fordel, at modellen sikrer, 

at majoriteten har en god repræsentativitet. Ulempen er, at der er en svag 

mindretalsbeskyttelse, og at det kan være en udfordring for den 

stemmeberettigede at afgive så mange stemmer. 

Den kumulative model har den fordel i forhold til den nuværende model, at det 

bliver lettere for den stemmeberettigede at anvende alle sine stemmer. 

Modellen vil også sikre bedre mindretalsbeskyttelse og højere proportionalitet. 

Ulemperne er, at modellen er svær at gennemskue og indbyder til taktisk 

stemmeafgivelse.  

Ved valget til repræsentantskabet i 2018 var stemmeprocenten 16,2 procent, 

og der var fredsvalg til tre af regionerne. Der blev i gennemsnit afgivet færre 

end to stemmer per stemmeberettigede til de 15 pladser til fraktioner og 

faglige selskaber.   

Ved det kommende repræsentantskabsvalg vil de stemmeberettigede 

medlemmer få mulighed for at afgive mellem 23 og 30 stemmer afhængig af, 

hvilke region de er tilknyttet. Ud over valg af kandidater opstillet fra regioner 

samt fraktioner og faglige selskaber råder medlemmerne denne gang over 

fem pladser i repræsentantskabet.  

Anbefalingen fra sekretariatet lød, at der bør tages hensyn til:  

 Sikring af repræsentativitet  



  

 Sikring af mindretallet 

 Sikring af proportionalitet  

 Minimering af stemmespild 

 Høj grad af gennemskuelighed  

 Let at benytte for medlemmerne  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at beslutningen om eventuelle 

ændringer af den nuværende valgmodel bør afvente arbejdsgruppen 

vedrørende foreningens politiske struktur og de forslag, som vil blive fremsat 

på repræsentantskabsmødet som følge af indstillinger fra gruppen. Det vil 

være naturligt at kigge på valgproceduren i forlængelse af de ændringer af 

foreningens struktur, som repræsentantskabet måtte beslutte.  

Tina Lambrecht konkluderede, at den nuværende valgmodel bibeholdes.  

 

2.3 Fortrolig sag 

 

3.1 Status på Corona-epidemien i forhold til Danske Fysioterapeuter  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen får orientering om situation i forbindelse med Corona-

epidemien.  

Resumé: 

Siden Corona-epidemien for alvor ramte Danmark for lidt over en uge siden, 

er der igangsat en række initiativer fra sundhedsmyndighederne side og 

politisk hold, samtidig med, at sekretariatet i Danske Fysioterapeuter har haft 

travlt med at bistå medlemmerne.  Foreningens formand har sammen med HB 

og sekretariatet arbejdet intenst på at få iværksat politiske løsninger, der kan 

afbøde de værste virkninger af de restriktioner, som er sat i værk som følge af 

epidemien.  

Bemærkninger:  

Tina Lambrecht gav status på nogle af de initiativer, der inden for de seneste 

dage er sat i værk fra foreningens side for at hjælpe medlemmerne og afbøde 

virkningerne af Corona-virussen og de alvorlige følger, epidemien har haft.  

Der har blandt andet været afholdt flere møder med DSF og parterne på 

praksisområdet med henblik på at hjælpe medlemmerne med at fortolke de 

retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udsendt om samtlige 

sundhedsfunktioner i Danmark, herunder fysioterapeuter på hospitaler, i 



  

kommuner og i praksissektoren. Det har resulteret i en række anbefalinger fra 

en samlet praksissektor samt fra DSF.  

Der har dagligt været hundredevis af medlemshenvendelser, som alle er 

blevet håndteret fra sekretariatsmedarbejdere, der arbejder hjemmefra. Alle 

ansatte er blevet sendt hjem, så alle funktioner i sekretariatet foregår virtuelt.  

Der arbejdes endvidere intenst i forhold til Christiansborg, hvor der har været 

kontakt til politikere fra alle Folketingets partier, samt foretaget henvendelse til 

tre minister med henblik på at sikre økonomisk kompensation for de 

økonomiske følgevirkninger af Coroan-virussen, som rammer fysioterapeuter. 

De selvstændige fysioterapeuter er bekymret for deres eksistens som følge af 

lukning af klinikkerne.  

Sekretariatet gjorde rede for, hvad de havde hørt var i spil blandt partierne på 

Christiansborg med henblik på at sammensætte en redningspakke til 

selvstændige, herunder fysioterapeuter. 

Jeanette Præstegaard anerkendte sekretariatets indsats i forhold til Corono-

krisen og anmodede om, at indsatsen bliver kommunikeret til alle medlemmer, 

og ikke kun til medlemmerne i praksissektoren, hvilket hun tidligere har bedt 

om i fremsendte mail til hovedbestyrelsen. Hun bad endvidere om, at 

hovedbestyrelsen bliver sat på CC på vigtige mails, som sendes til at 

medlemmerne og andre vigtige korrespondancer vedrørende den aktuelle 

situation. 

Brian Errebo-Jensen pegede på, at flere kommuner vil komme til at benytte 

fysioterapeuter til andre opgaver i takt med, at der vil komme sygemeldinger 

fra sygeplejersker og sosu-assistenter.  

Mathias Holmqvist spurgte til, om forhandlingerne med RLTN vedrørende 

muligheden for at få telebehandling omfattet af overenskomsten vil omfatte 

praktiserende fysioterapeuter uden ydrenummer. Tina Lambrecht svarede, at 

det ikke er tilfældet.  

Kirsten Ægidius opfordrede de praktiserende til at sparre med hinanden og 

dele viden i forhold til håndteringen af den vanskelige situation.  

Sekretariatet gjorde rede for, hvordan henvendelser fra medlemmer håndteres 

i sekretariatet, samt hvilke opgaver og roller de to sektioner påtager sig og 

varetager.  

 

4. Mødeorientering  

Tina Lambrecht havde i løbet af formiddagen udarbejdet en mødeoversigt, 

som efterfølgende var sendt ud på mail til hovedbestyrelsen.  



  

Kirsten Ægidius bad om at få tilsendt referat fra mødet i projektgruppen 

vedrørende Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle struktur. 

Sekretariatet tilkendegav, at referatet har en form, hvor der kan være behov 

for uddybning. I sådanne tilfælde kan medlemmerne af arbejdsgruppen 

kontaktes.  

Tina Lambrecht gjorde rede for to møder med IDA og DJØF vedrørende 

samarbejdsmuligheder mellem AC-organisationerne på en række områder.  

Tina Lambrecht fortalte, at AC har besluttet en ny og mere central struktur i 

forhold til MED. Det medfører, at der bliver oprusteret på organiseringen af 

MED, og at Danske Fysioterapeuter får ansvaret for et område.  

Tina Lambrecht har afholdt møde med Steno Diabetes Center Danmark og 

med en gruppe ridefysioterapeuter.  

Ruben Fjord Bredholdt gav status på indsatsen i forhold til Psykiatrialliancen.  

Tina Lambrecht fortalte om dialogmøde med Dansk Selskab for Fysioterapi 

den 3. marts 2020. Det blev efterfølgende besluttet, at samarbejdet og 

dialogen mellem DFys og DSF skal på dagsordenen på et kommende 

hovedbestyrelsesmøde.  

5. eventuelt  

Hovedbestyrelsen besluttede at afholde ekstrordinært hovedbestyrelsesmøde 

tirsdag den 24. marts.  
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