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1  Godkendelse af dagsorden  

Ingen bemærkninger.  

 

 

2.1 Dato for ekstrordinært HB-møde i April  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen finder dato for ekstraordinært HB-møde i 

april 2020.  

Resumé: 

Der blev udskudt en række punkter på det seneste ordinære 

hovedbestyrelsesmøde, ligesom at udviklingen vedrørende Corona-krisen gør, 

at hovedbestyrelsen har behov for løbende at blive informeret og får mulighed 

for at drøfte situationen. Derfor afholdes ekstraordinært HB-møder i april.  

Bemærkninger:  

Hovedbestyrelsen afholder ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 15. april. 

Sekretariatet afklarer, hvilket tidspunkt på dagen der passe bedst.  

 

2.2 Fortrolig sag 

 

3.1 Situationen vedrørende Corona i Danske Fysioterapeuter 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen orienteres om og drøfter situationen 

vedrørende Corona i Danske Fysioterapeuter.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har besluttet at følge situationen vedrørende Corona i 

Danske Fysioterapeuter tæt. På mødet orienteres om udviklingen og de tiltag, 

som foreningen har i sat i gang i den forbindelse. 

Bemærkninger:  

Tina Lambrecht gjorde rede for de nyhedsmails, der er sendt til forskellige 

medlemsgrupper, samt de nyheder, der er bragt i foreningens medier som 



  

følge af Coronakrisen. Hovedbestyrelsen er løbende blevet orienteret om 

disse tiltag.  

Der er aftalt Skype-møde med de ledende fysioterapeuter på hospitalerne, 

hvor regionsformændene deltager, med henblik på orientering og drøftelse af 

situationen.  

Sundhedsstyrelsen har henvendt sig til Danske Fysioterapeuter for at få input 

til præcisering af kritisk behandling, og der er indhentet kommentarer fra de 

faglige selskaber og sendt svar til Sundhedsstyrelsen, som i løbet af nogle 

dage vil udsende retningslinjer for, hvordan vejledningen skal fortolkes.  

Der har været afholdt møde i UP for at drøfte kritisk behandling, brug af 

værnemidler og en række tekniske forhold i forbindelse med overenskomsten. 

Parterne i praksissektoren holdes løbende orienteret om situationen og særligt 

på baggrund af regeringens seneste udmelding om muligheden for en gradvis 

normalisering af den nuværende situation efter påske.  

Formanden for arbejdsgiversektionen har endvidere tilkendegivet, at der er er 

henvendelse på vej med henblik på at drøfte udfordringerne og mulige 

ændringer af nuværende struktur. Tina Lambrecht pegede på, at det vil være 

naturligt, at sådanne ønsker indgår i det eksisterende arbejde i forhold til 

foreningens politiske struktur, som bliver punkt på det kommende 

repræsentantskabsmøde.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på risikoen for, at faglige hensyn 

og hensyn til klinikkerne økonomi blandes sammen, når der skal tages stilling 

til, hvilke patienter der kan modtage kritisk behandling. Udgangspunktet må 

alene være faglige hensyn og retningslinjerne fra Sundsstyrelsen.  

Et hovedbestyrelsesmedlem udtrykte bekymring for, at den nuværende 

situation, som koster klinikejere mange penge, kan betyde, at eksisterende 

kontrakter for ansatte og lejere kan blive forringet. Han opfordrede foreningen 

til at følge udviklingen nøje.  

Sekretariatet tilkendegav, at der vil blive holdt øje med udviklingen på 

området, og den kommende lønundersøgelse vil give billede af, hvordan 

udviklingen i forhold til løn og vilkår udvikler sig.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at mange fysioterapeuter, særligt i 

praksissektoren, står med en række etiske dilemmaer som følger af 

Coronakrisen, eksempelvis hvordan man skal agere i forhold til patienter, som 

har behov for kritisk behandling, hvis en ægtefælle samtidig er alvorlig syg. 

Hun opfordrede Etisk Råd til at drøfte de etiske dilemmaer. Formanden for 

Etisk Råd tilkendegav, at han snarest vil gå videre med anmodningen.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det er vigtigt, at der 

foretages en grundig evaluering af, hvordan Danske Fysioterapeuter har 



  

ageret i forhold til Corona-krisen, herunder hvordan de forskellig tiltag har 

virket. Det blev endvidere foreslået, at der udarbejdes en drejebog, så 

foreningen er bedre klædt på til næste bølge af Corona-epidemien, eller hvis 

der på andet tidspunkt opstår lignende situation.  

Tina Lambrecht svarede, at en sådan evaluering vil blive foretaget såvel af 

indsatsen i hovedbestyrelsen som i sekretariatet.  

Et hovedbestyrelsesmedlem anmodede om et skriftligt referat fra det seneste 

UP-møde.  

Regionsformændene gav efterfølgende status over situationen i de enkelte 

regioner.  

I Region Midtjylland arbejdes der på at få fælleserklæringen fra 

Forhandlingsfællesskabet og KL tilrettet i de enkelte kommuner. Resultatet 

bliver formentligt, at erklæringen udmøntes forskelligt i de enkelte kommuner. 

Der har været afholdt Skype-møde med tillidsrepræsentanterne, som for 

øjeblikket har travlt, særligt med at forholde sig til medarbejdernes afvikling af 

ferie som følge af fælleserklæringen samt fortolkning af de ny ferieregler.  

I Region Hovedstaden har der ligeledes været kontakt til 

tillidsrepræsentanterne. Her er indtrykket, at der er forskellige fortolkninger 

mellem ledelse og tillidsrepræsentanter i forhold til, hvilke patienter som bør 

have kritisk behandling. Ledelsen synes at have en mere blød fortolkning, 

måske på baggrund af bekymring for ophobning af opgaver. 

Tilbagemeldingerne tyder endvidere på, at fysioterapeuter nogle steder sættes 

til at løse plejeopgaver, der ikke er relateret til Coronakrisen, men er udtryk for 

generel mangel på plejepersonale. Hun opfordrede til, at der i sekretariatet 

bliver holdt øje med udviklingen.  

I Region Nordjylland er det meget forskelligt, hvordan de enkelte kommuner 

griber opgaven an med at implementere fælleserklæringen, og kommunerne 

synes som udgangspunkt ikke at samarbejde om opgaven. I nogle kommuner 

er fysioterapeuter sendt til plejecentre, i andre til hjemmeplejen, mens 

fysioterapeuter i en række kommuner arbejder hjemmefra. Der har ligeledes 

været kontakt til tillidsrepræsentanterne.  

I Region Sjælland er billedet det samme. Det er meget forskellig, hvordan de 

enkelte kommuner griber opgaven an. Selv inden for den enkelte kommune 

kan der være store forskelle på, hvordan fælleserklæringen udmøntes i de 

distrikter, som fysioterapeuterne er tilknyttet. Der er god kontakt til 

tillidsrepræsentanterne, som selv har taget initiativ til at udveksle erfaringer.  

I Region Syddanmark er der et godt samarbejde mellem de enkelte 

kommuner, som i stort omfang benytter de samme skabeloner i forbindelse 

med udmøntningen af fælleserklæringen. Coroankrisen har i stort omfang sat 

gang i jobglidningen for de kommunale fysioterapeuter. Nogle kører ud til 



  

borgerne sammen med sosu-assistenter, mens andre fysioterapeuter har fået 

mulighed for at bygge oven på de eksisterende funktioner. Dermed er der ved 

at blive indhentet en række erfaringer, som kan bruges efterfølgende. Der er 

ligeledes god kontakt til tillidsrepræsentanterne, der i stort omfang selv har 

etableret netværk og benytter Danske Fysioterapeuter som den platform, 

hovedbestyrelsen ifølge strategiplanen ønsker foreningen skal være.  

Tina Lambrecht tilkendegav, at hun har fået en forespørgsel om muligheden 

for at udskyde kontingentet for medlemmer i praksissektoren.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at det er nødvendigt at belyse 

de økonomiske konsekvenser ved at udskyde betalingen af 

medlemskontingentet, herunder i forhold til foreningens likviditet, hvis der skal 

tages stilling til forespørgslen. 

 

4. Mødeorientering 

Jeanette Præstegaard orienterede om situationen vedrørende udgivelser af 

faglitteratur til fysioterapeuter og ergoterapeuter efter, at forlaget Munksgaard 

har foretaget en række om-organiseringer og fagredaktøren for 

terapeutområdet har fået arbejde på forlaget Gad. Hovedbestyrelsen 

besluttede at sætte punktet på et kommende hovedbestyrelsesmøde og 

sondere mulighederne for, at foreningen engagerer sig i forlagsvirksomhed 

med henblik på at sikre relevant faglitteratur til fysioterapeuter.  

5. Eventuelt  

Ingen punkter 
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