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         11. marts 2008 

                                                                                                                      J.nr. 421.1 
              JD/JPC 
 
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. marts 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Birgitte F. Kure 
  Lene Christoffersen 
  Brian Errebo-Jensen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank 
  Tine Nielsen 
  Solvejg Pedersen 

 Lise Hansen  
Kirsten Ægidius 

 Carsten B. Jensen 
 Kirsten Thoke (suppleant) 
 
Afbud: Eva Hasselbalch 
 Marianne Breyen (suppleant) 

  Birthe Bonde (suppleant) 
  Mette Bruun (suppleant) 
 

Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferant 
 Jan Erik Rasmussen (pkt.3.1) 
 Annelene Jalving (pkt. 3.2) 
 Anette Wandel (pkt. 3.2) 
 Hanne Aasted (pkt. 4.1) 
 

 
 Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forelå godkendt referat fra HBM/6/2/2008 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2:  
 
2.1 - Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
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Resume: 
Mødeaktivitetsliste for perioden 11.1.-29.1.2008. Såfremt der måtte være forespørgsler på de 
enkelte mødedatoer, bedes disse af hensyn til sagsbehandlingen foreligge senest 2 hverdage 
før hovedbestyrelsesmødet kl. 12.00. 
 
Der var ingen spørgsmål til mødeaktivitetslisten. 
 
2.b – Rulledagsorden 
J.nr. 421.1 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning 
 
Resume: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der kommer nogle indstillinger fra TR området, som ikke fremgår af rulledagsordenen. 
 
Der ønskes en status for doman-området i forbindelse med status for aktiviteterne på 
børneområdet. 
 
Der ønskes en drøftelse af foreningens kursusudbud. Drøftelsen kan eventuel tages sammen 
med beskrivelsen af den samlede strategi og indsatser for professionsudvikling. 
 
Der ønskes en drøftelse af valg til de lokale FTF-pladser i uddannelsesudvalgene ved 
professionshøjskolerne samt en drøftelse af bestyrelsessammensætningerne ved 
professionshøjskolerne.  
 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 – FORTROLIG SAG - OK08 – Overenskomstfornyelse på det regionale og 
kommunale område 
J.nr. 110 
 
3.2 - Sikring af faglig og organisatorisk kvalitetssikring i primærsektoren 
J.nr. 301.06 
 
Indstilling: 
Det indstilles at hovedbestyrelsen debatterer og godkender holdningspapirets budskaber. 
 
Resume: 
Notatet er en opfølgning af debatten på hovedbestyrelsesmødet september 2007 om Danske 
Fysioterapeuters holdning i relation til sikring af den faglige og organisatoriske kvalitet i 
primærsektoren.  
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Således er notatet et bud på Danske Fysioterapeuter holdninger til hvordan kvaliteten skal 
sikres, herunder hvilke aktører Danske Fysioterapeuter mener, er ansvarlige.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev efterlyst nogle udmeldinger vedrørende praksissektorens placering i forhold til 
primærsektoren. 
 
Der blev givet udtryk for, at holdningspapiret først og fremmest henvender sig til kommunerne 
– praksissektoren er vigtig og væsentlig at forholde sig til – men skal ikke med i dette papir, da 
budskabet er rettet mod kommunerne, der har myndighedsansvaret på området. 
 
Der blev spurgt til, hvorledes holdningspapirerne forholder sig de politikker, der vedtaget af 
repræsentantskabet. Johnny Kuhr bemærkede, at politikkerne er udtryk for de overordnede 
principper for foreningens arbejde, mens holdningspapiret forholder sig konkret til 
udfordringer og deres håndtering heraf.  
 
Der blev efterlyst, at specialeplanlægningen – herunder ikke mindst den faglige organisering i 
kommuner – bør trækkes mere frem i papiret eventuelt som første bullet i oversigten over krav 
i papiret.  
 
Holdningspapiret giver bud på, hvad det er for nogle forudsætninger, der bør præge arbejdet i 
kommunerne. Det er vigtigt, at papiret lokalt kan bruges som en ledetråd for 
interessevaretagelsen samtidig med, at der skal være et lokalt fagpolitisk råderum. Dette sikrer 
papiret. Praksissektoren er vigtig, men ikke i dette holdningspapir. 
 
Holdningspapiret er lidt i modstrid med det holdningspapir, der er vedtaget for øgede 
valgmuligheder i forhold til genoptræning i kommunerne. Hvis flere af opgaverne i fremtiden 
løses i praksissektoren, falder volumen i den kommunale sektor.  
 
Hertil blev det bemærket, at holdningspapiret netop sikrer, at ydelserne i kommunerne bliver 
kvalitetssikret og at kommunerne dermed står fagligt godt i en eventuel fremtidig konkurrence 
med andre leverandører. 
 
Der blev stillet forslag om, at casen med lymfødembehandlingen tages ud af holdningspapiret, 
fordi det ikke er et dækkende eksempel. 
 
Der blev efterlyst en vurdering af, hvorledes holdningspapiret overordnet vil blive opfattet i 
kommunerne. Spørgsmålet er, om kommunerne vil opfatte papiret, som en kritik af den 
indsats, der foregår i kommunerne. 
 
Hertil blev bemærket, at papiret tager sigte på, at få løst en række nye opgaver og 
udfordringer, der kommer i kommunerne som følge af kommunalreformen – og er således 
ikke ment som en kritik af indsatsen i kommunerne, men en række faglige synspunkter 
omkring udfordringen med at sikre den faglige organisatoriske kvalitet i kommunerne.  
 
Der blev efterlyst overvejelser om behovet for bestemte uddannelsesmæssige kompetencer.  
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Der blev udtrykt bekymring for formuleringen om behovet for en bestemt volumen. Desuden 
blev der efterlyst formuleringer om geografisk nærhed og koblingen til den generelle 
specialeplanlægning. 
 
Der blev efterlyst mere om baggrunden for papiret. Hvorfor er spørgsmålene relevante – 
herunder kommunernes overtagelse af genoptræningsopgaverne.  
 
Det er vigtigt, at vi som faglig organisation kan få formuleret nogle klare holdninger til 
udviklingen indenfor primærsektoren. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at sekretariatet skulle bearbejde inputtet fra drøftelserne, og at 
hovedbestyrelsen på et af de kommende møder skal have et revideret holdningspapir indenfor 
området. 
 
3.3 – Bestyrelsesansvarsforsikring 
J.nr. 422 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for hovedbestyrelsen. 
 
Resume: 
Sekretariatet har undersøgt hensigtsmæssigheden i at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Dette er sket ved at rådføre sig med foreningens 
forsikringsagent samt revisor. 
 
Begge parter er enige i, at det ikke er relevant, at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for 
hovedbestyrelsen og begrunder bl.a. dette med følgende: 
 

- Hovedbestyrelsen har ikke direkte adgang til at lave svig og underslæb af foreningens 
midler 

- At det er urealistisk, at enkelte medlemmer vil pådrage sig et økonomisk tab, som følge 
af hovedbestyrelsens beslutninger og som de vil sagsøge bestyrelsen for 

- At der ske løbende økonomisk opfølgning af foreningens økonomi og økonomiske 
konsekvenser ved politiske beslutninger 

- Danske Fysioterapeuter har en administration, som overfor hovedbestyrelsen sikrer sig 
at konsekvenser ved beslutninger er fuldt belyst. 

 
Det indstilles på den baggrund, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for 
hovedbestyrelsen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt til rækkevidden af det ansvar, der kunne gøre sig gældende for 
bestyrelsesmedlemmerne. 
  
Hertil blev det bemærket, at hovedbestyrelsen vil kun kunne gøres personlig økonomisk 
ansvarlige, hvis de bevidst misrøgter foreningens økonomi ved at ikke at træffe eller træffe  
uansvarlige beslutninger.  
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at der ikke tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring 
for hovedbestyrelsen. 
 
3.4 - Udvalgsbesættelser i forbindelse med ny regionsformand i hovedbestyrelsen. 
J.nr. 526 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen foretager udpegning til udvalg 3 (Udvalg for medlemsservice og 
organisationsudvikling) 
 
At hovedbestyrelsen foretager udpegning til FTFs Arbejdsmiljøudvalg. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen skal foretage udpegning til udvalg 3 (Udvalg for medlemsservice og 
organisationsudvikling) og udpegning til FTFs Arbejdsmiljøudvalg som følge af Charlotte 
Fleischers udtræden. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Johnny Kuhr lagde op til, at Brian Errebo-Jensen overtog de pladser, der blev ledige efter 
Charlotte Fleischer. 
 
Der var en drøftelse af proceduren i forbindelse med besættelsen af ekstra pladser i udvalgene.  
 
Det var ønsket, at besættelsen af pladser ikke sker efter en fast procedure, således at det bliver 
kutyme at nyvalgte automatisk overtager de ledige pladser. Der ønskes således, at pladserne i 
udvalgene besættes ud fra en konkret vurdering af kompetencer og hensigtsmæssighed. 
  
Der blev efterlyst en opdatering af listen over udvalgsmedlemmer og medlemmer af 
uddannelsesudvalgene på professionshøjskolerne. 
 
Konklusion: 
Brian Errebo-Jensen blev udpeget til udvalg 3 (Udvalg for medlemsservice og 
organisationsudvikling). 
 
Brian Errebo-Jensen blev udpeget til FTFs Arbejdsmiljøudvalg. 
 
3.5 FORTROLIG SAG 
Gebyr for praktiserende, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter 
 
4. Sager til orientering   
 
4.1. FORTROLIG  SAG - Status på OK08, Statens område 
 
4.2 - Nyt fra regionsformændene 
J.nr. 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning. 
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Resume: 
Hovedbestyrelse har besluttet, at regionsformændene hver 3. måned skal informere om 
regionale tiltag mv. af tværgående interesse for foreningen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Generelt er der på regionsformandsniveau blevet fulgt op hjemmesiden, og desuden har der 
været særligt fokus på at følge op på praksisområdet. Der er et regionalpolitisk behov for 
sparring og input fra kontaktpersonerne. 
 
Desuden har der været en drøftelse af, hvordan regionsformændene fungere såvel politisk og 
administrativt. Grundlæggende er der behov for en vurdering af regionsformændenes rolle i 
den nye politiske struktur, fordi der i dag blandt andet opleves et ressourceproblem i forhold til 
den måde, der arbejdes på regionalt. Det er ønsket, at der følges op herpå i forbindelse med 
drøftelsen af den politiske struktur.   
 
Desuden er der tværregionalt behov for, at snakke om informationsflowet i mellem regionerne 
og resten af hovedbestyrelsen.  
Tina Lambrecht bemærkede, at region Nordjylland har sat fokus på at arbejde med afdækning 
af tilbuddene på børneområdet. Der er udsendt et spørgeskema til kommunerne for at afdække 
tilbuddene – herunder også genoptræningstilbuddene. Der er desuden sat fokus på at styrke 
samarbejdet mellem de øvrige regionale organisationer i Nordjylland. 
 
Brian Errebo-Jensen orienterede om at han glæder sig til arbejdet som regionsformand, og at 
som udgangspunkt vil prioritere arbejdet med at gøre en forskel regionalt og skabe synlighed i 
regionen.  
 
Johnny Kuhr kvitterede for den overordnede tilbagemelding fra regionsformændene, og 
tilkendegav, at det er vigtigt, at der kommer fokus på styrkelsen af regionsformændenes rolle i 
den nye struktur.  
 
Birgitte Kure gav desuden udtryk for, at hun gerne så en form for forum, hvor formandskabet 
og regionsformændene mødes for at koordinere arbejdet med respekt for, at de overordnede 
politiske drøftelser fortsat skal foregå i hovedbestyrelsen. 
 
Lene Christoffersen advarede mod at resten af hovedbestyrelsen sættes på et siddespor i 
forhold til den politiske udvikling i foreningen, hvis der etableres et sådant forum. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 
4.3 - Gensidig orientering om afviklingen af regionsgeneralforsamlingerne 
J.nr. 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Resume: 
Regionerne har i januar og februar gennemført de årlige generalforsamlinger. I den forbindelse 
har hovedbestyrelsen ønsket en tilbagemelding på afviklingen af disse. Fokus i 
tilbagemeldingen fra regionsgeneralforsamlingerne kan være på: 
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- Fremmødet. Hvor mange medlemmer deltog? 
- Debat om beretningerne. Hvad lagde medlemmer særlig vægt på? 
- Andre input fra medlemmerne til det regionale arbejde? 
- Valg til de nye regionsbestyrelser – var der kampvalg til nogle af posterne? 
- Øvrige erfaringer med oplæg til regionsgeneralforsamlingerne 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Region Sjælland:  
I Region Sjælland vil man næste år prøve, at lægge arrangementet mere centralt i regionen – 
det vil sige i Ringsted i stedet for Slagelse. 
 
Temaer på generalforsamlingen: 

- Kommunalreformen 
- Grunduddannelse 

 
Ønsket forud for mødet havde været, at der blev snakket politik med udgangspunkt i behovet i 
regionen. Der var derfor ikke eksterne oplæg. Temaet var synlighed – særlig med fokus på den 
interne synlighed i organisationen – herunder inddragelsen af de forskellige sektorer. 
 
 
 
Der blev på generalforsamlingen efterlyst en eller anden type gave, som kan gives væk i 
forbindelse med profileringen af foreningen. 
 
Der blev valgt en ny bestyrelse. Det var lidt problematisk at få valgt en studerende. Der bør 
kigges på dette i forbindelse med revision af vedtægterne.  
 
Region Hovedstaden: 
Der var 90 fremmødte til Generalforsamlingen, hvilket er ca. 3 pct. af medlemmerne. 
Fremmødet var således godt. Der efterlyses dog et større fremmøde fra sygehussektoren. Flere 
medlemmer fra Bornholm blev desværre forhindret i at deltage pga. stærk blæst, der gjorde at 
færgeafgangen blev aflyst.  
Temaer på generalforsamlingen: 

- Der var to eksterne oplæg 
- Desuden var der politiske drøftelser omkring betydningen af private leverandørers 

indtog på markedet for fysioterapeutiske ydelser. Desuden var børneområdet og 
kommunalreformens konsekvenser til debat. 

 
Der blev valgt en ny bestyrelse uden kampvalg.  
 
Region Syddanmark: 
Det var en god generalforsamling med ca. 30 fremmødte. Der var en særligt godt fremmøde 
fra praksissektoren. Fremmødet vurderes som for lavt, og der skal fremadrettet arbejdes mere 
for at få aktiveret medlemmerne. 
 
Temaer på generalforsamlingen:  

- Børneområdet 
- Vederlagsfri fysioterapi 
- Optag på fysioterapeutskolerne 
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- Kommunalreformen 
- Netværksdannelse internt i foreningen 

 
Midtjylland: 
Der var ca. 70 fremmødte. Ann Sofie Orth var med for at skabe debat omkring, hvilke opgaver 
regionsbestyrelsen skal tage fat på i fremtiden. 
 
Temaer på generalforsamlingen: 

- Arbejdsmiljø 
- Uens tilbud til borgerne i de forskellige kommuner 
-  

Der var problemer med at få besat pladserne i regionsbestyrelsen, men det lykkedes til sidst.  
 
Nordjylland: 
Der var ca. 60 fremmødte, hvilket vurderes at være rigtig godt for regionen. 
 
Der blev efterspurgt mere tid til politisk debat næste år i stedet for eksterne oplæg. 
 
Temaer på generalforsamlingen: 

- Særligt sygehusområdet var til debat. 
 
 
Der var kampvalg til bestyrelsen.  
 
Tværgående bemærkninger: 
Der blev efterlyst bedre udveksling af information på tværs af regionerne. Birgitte Kure gav 
udtryk for at, der er fokus herpå, og at der pt. arbejdes med et forslag om netværksdannelse på 
tværs af sektorerne i udvalg 3 – udvalget for medlemsservice og organisationsudvikling. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Optagelse af fysioterapeuter uden overenskomst på sundhed.dk 
J.nr. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Resume: 
Repræsentantskabet besluttede i november 2006, at praktiserende medlemmer, der ikke har 
overenskomst med sygesikringen, skal kunne optages på den offentlige sundhedsportal 
sundhed.dk.  
Der blev afsat kr. 200.000 til formålet. Det drejer sig om ca. 68 klinikker. 
  
Danske Fysioterapeuter har beskrevet sine krav til løsningen og har indgået aftale med 
sundhed.dk om at få en løsningsbeskrivelse. Den 17. september 2007 meddelte sundhed.dk 
imidlertid, at de var nødt til at sætte optagelsen på standby, da de havde et uafklaret forhold 
med deres softwareleverandør.  
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Hovedbestyrelsen blev den 24. oktober 2007 orienteret herom. Den 5. november 2007 
meddelte sundhed.dk, at sundhed.dk i forbindelse med deres udbudsforberedelser fortsat 
arbejdede på at afklare, hvordan videreudviklingen af sundhed.dk skulle foregå fremover, og 
at sundhed.dk derfor ikke havde mulighed for at arbejde på Danske Fysioterapeuters projekt. 
Den 4. februar 2008 meddelte sundhed.dk, at det af ressourcemæssige og tekniske årsager vil 
være meget vanskeligt at gennemføre projektet i 2008, og at det endvidere er urealistisk, at 
løsningen vil kunne genbruges på den nye ”platform”, som forventes implementeret pr. 1. 
januar 2009.  
 
Sundhed.dk anbefalede derfor, at projektet udskydes til implementering 1. januar 2009 eller 
snarest herefter. 
 
Fraktionen af Frie Fysioterapeuter har udtrykt utilfredshed med, at projektet ikke er afsluttet. 
 
Danske Fysioterapeuter har planlagt et møde med sundhed.dk den 29. februar 2008. Formålet 
er at drøfte mulighederne for en løsning, herunder om der er mulighed for en midlertidig 
løsning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Jørgen Dreyer orienterede om mødet den 29. februar, hvor der udover sekretariatet deltog en 
repræsentant fra Fraktionen af Frie Fysioterapeuter.  
 
 
Problemet med at få klinikkerne optaget på sundhed.dk skyldes primært, at Sundhed.dk står 
ved et skift af leverandør.  
Der blev på mødet fundet en overgangsløsning, der betyder at en række grundlæggende 
telefonbogsagtige oplysninger om klinikkerne, lægges ud på nettet i løbet af nogle måneder.  
Der vil blive informeret herom overfor klinikkerne.  
 
Der blev givet udtryk for, at det er godt, at der nu er fundet en løsning, som Fraktionen af Frie 
Fysioterapeuter er tilfredse med.  
 
Der blev udtryk kritik af processen indtil nu - herunder at der politisk ikke havde været nok 
fokus på at følge op på repræsentantskabets beslutning om, at klinikker uden overenskomst 
kan optages på sundhed.dk 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
4.5 - Orientering om mødet med sundheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen 
J.nr. 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuter v. formand Johnny Kuhr, direktør Jørgen Dreyer og seniorkonsulent 
Ann Sofie Orth afholdte fredag den 8. februar 2008 et møde med sundheds- og 
forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen. 
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Formålet var at gøre opmærksom på Danske Fysioterapeuters fokusområder på det 
sundhedspolitiske område samt at høre ministerens syn på centrale sundhedspolitiske temaer 
med relevans for fysioterapeuter.  
 
Johnny Kuhr vil på møde give en mundtlig tilbagemelding fra mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev stillet opfølgende spørgsmål til snitflade problematikken på genoptræningsområdet. 
Det vil der blandt andet blive arbejdet videre med i forbindelse med et kommende møde med 
Kjeld Møller Petersen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
4.6 - Orientering om udviklingstiltag i sekretariatet 
J.nr. 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 
 
 
Resume: 
Sekretariatet blev på et personalemøde den 18. februar 2008 orienteret om udviklingstiltag og 
ledelsesmæssige fokusområder, som vil præge arbejdet i Danske Fysioterapeuters sekretariat 
det kommende stykke tid. 
 
Jørgen Dreyer vil orientere hovedbestyrelsen om udviklingstiltagene og de ledelsesmæssige 
fokusområder.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var overordnet stor ros til indholdet i oplægget. 
 
Der blev udtrykt ønske om, at der på et givet tidspunkt gives en kort orienterende status på det 
igangsatte arbejde.  
Der blev spurgt ind til en række detaljer i oplægget, og afgivet en række konkrete 
bemærkninger til de enkelte elementer i oplægget.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.7 Næstformandsvalg 
J.nr. 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Resume: 
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Næstformandsvalget blev afviklet i februar måned. Fristen for indlevering af stemmer var 
onsdag den 20. februar kl. 24.00. 
 
Torsdag den 21. februar blev de indkomne stemmer optalt. Åbningen af kuverter og optælling 
af stemmer blev foretaget af eksternt personale fra Ergoterapeutforeningen og Kost og 
Ernæringsforbundet.  
 
Resultatet af optælling blev, at Birgitte Kure blev genvalgt som næstformand med 49,97 pct. 
af stemmerne, mens Agnete Blicher Tryde fik 47,30 pct. af stemmerne.  
 
De tal, der den 21. februar blev offentliggjort som resultat af næstformandsvalget, viste sig 
imidlertid at være fejlagtige, idet der var blevet overset en kasse med 384 stemmer i uåbnede 
kuverter. 
 
De eksterne stemmetællere fra Ergoterapeutforeningen og Kost og Ernæringsforbundet blev 
herefter indkaldt til at foretage optællingen af de ekstra stemmer.  
 
Efter optællingen af de ekstra stemmer var det samlede resultatet af næstformandsvalget, at 
Birgitte Kure havde fået 49,38 pct. af stemmerne, mens Agnete Blicher Tryde fik 47,99 pct. af 
stemmerne.  
 
De to kandidater blev herefter orienteret om den supplerende optælling og resultatet heraf 
samtidig blev der informeret herom på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. 
 
Sekretariatet har efterfølgende drøftet hændelsesforløbet, og har i den forbindelse fastlagt ny 
procedure, der imødegå lignende situationer i fremtiden. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev efterlyst klare procedurer i sekretariatet omkring opbevaringen af afgivning af 
stemmer. Sekretariatet tilkendegav, at der er iværksat en procedure der følger op på kritikken. 
 
Det blev desuden bemærket, at hovedbestyrelsen ønskede iværksat en egentlig evaluering af 
næstformandsvalget med henblik på drøftelse heraf på et kommende hovedbestyrelsesmøde. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
E1 - Debatindlæg i Altinget 
Som opfølgning på den seneste tids debat på Altinget bør foreningen være opmærksom på, at 
der sættes et nuanceret fokus på, at fysioterapeuterne løser opgaverne fint indenfor de 
forskellige sektorer – også på sygehusene. Det blev tilkendegivet, at positive udmeldinger 
omkring løsningen af opgaver i en sektor ikke skal ses som kritik af, det der foregår i andre 
sektorer. I den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at foreningen netop har lanceret 
casekatalog, der gør opmærksom på fysioterapeuternes kompetencer indenfor 
sygehussektoren.   
 
E2 - Økonomi i region Midtjylland 
Det blev oplyst, at Region Midtjylland er økonomisk trængt.  
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E3 - Konference orientering 
Der blev spurgt til status for tilmeldingen til KL’s sociale temamøde.  
 
E4 - Uddannelsespladser 
Der blev spurgt til udmøntningen af trepartsaftalerne vedrørende opfølgning på de ekstra 
uddannelsespladser. Det blev oplyst, at der pt. ses på processen for udmøntningen af aftalen i 
dialog med Undervisningsministeriet. Desuden foregår der en dialog omkring en generel 
øgning af antallet af uddannelsespladser på  
 
Ad dagsordens punkt 6: Evaluering 
Det blev tilkendegivet, at det havde været et godt og konstruktivt møde præget af gode 
politiske drøftelser. 
 
Det var positivt, at mødet denne gang havde været mere roligt og mindre forstyrret af 
forskellige sekretariatsmedarbejdere, der skulle ind og ud af lokalet. 
 
Punktet eventuelt tog for lang tid. 
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