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             19. februar 2008 
                                                                                                                      J.nr. 421.1 
              JD/VV 
 
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Birgitte F. Kure 
  Lene Christoffersen 
  Charlotte Fleischer 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank 
  Tine Nielsen 
  Solvejg Pedersen 

 Lise Hansen  
Kirsten Ægidius 

 Eva Hasselbalch 
 
Afbud: Carsten B. Jensen 

  
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Vita Vallentin, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferant 
  

Ann Sofie Orth (under punkt 3.2) 
Annette Wandel (under punkt 3.2) 

 Jan Erik Rasmussen (under punkt  3.3, 3.4, 3.6 & 4.6) 
Karen Fischer-Nielsen (under punkt 3.5) 

 Jens Peter Vejbæk (under punkt 3.6 & 3.7) 
Nina Holten (under punkt  3.8) 
Hanne Aasted (under punkt 4.6) 
 

 Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forelå godkendt referat fra HBM/18/1/2008 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2:  
 
2.1 - Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1 
 
Til orientering for hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder 
med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden 11.1. – 29.1.2008. 
 
Der var følgende spørgsmål til mødeaktivitetslisten: 
 
Lene Christoffersen havde spurgt til møderne med de sundhedspolitiske ordførere. 
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Johnny Kuhr og Ann Sofie Orth havde været til møde med Lone Dybkjær, Radikale Venstre 
og Vivi Kier, Det Konservative Folkeparti.  
De havde bl.a. talt om genoptræning, snitflader, vederlagsfri fysioterapi og forebyggelse. 
Der er aftalt møder med andre sundhedspolitiske ordfører samt med minister for sundhed og 
forebyggelse Jakob Axel Nielsen. 
 
2.b – Rulledagsorden 
J.nr. 421.1 
 
Sekretariatet havde udarbejdet en rulledagsorden som fremover løbende opdateres, således at 
hovedbestyrelsen kan danne sig et overblik over de sager sekretariatet arbejder med henblik på 
forelæggelse for hovedbestyrelsen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at de var glade for at kunne se de fremtidige emner til 
dagsordenen samt at det er et godt kommunikationsredskab mellem hovedbestyrelsen og 
sekretariatet.  
 
Redskabet giver hovedbestyrelsen mulighed for at være mere aktive i forhold til hvilke 
punkter der skal på dagsordenen. 
 
Konklusion: 
Sekretariatet samler op på proceduren om punkter til dagsordenen. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Opfølgning på HB konferencen 
J.nr. 425 
 
Hovedbestyrelsens årlige konference blev afviklet i dagene 16.- 17. januar 2008. På 
konferencen blev der drøftet en række temaer med betydning for det fremtidige arbejde i 
Danske Fysioterapeuter. Sekretariatet havde på baggrund af drøftelserne på 
hovedbestyrelseskonferencen udarbejdet et notat, der opsummerede hovedsynspunkterne fra 
drøftelserne på konferencen samt konklusionerne vedrørende det videre arbejde med de 
enkelte temaer.  

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Tema 3 på konferencen havde været evaluering af de fem udvalgs arbejde.  Der blev spurgt 
om der var en tidsfrist (år) for udvalgsmedlemmer i udvalgene og hvordan det skal være 
fremover. Udgangspunktet er, at eksterne medlemmer kan sidde 2 år i udvalgene. Der skal 
tages stilling til, om der skal være en anden sammensætning.  
Ovenstående skal drøftes i udvalgene og derefter tages op i hovedbestyrelsen. 

Tema 5 var erfaring med udviklingen af en flerfaglig organisation. Hovedbestyrelsen synes at 
formand Ghita Parry fra Kost og Ernæringsforbundet havde leveret et godt og positivt indslag. 
Der havde været en tilpas balance med at kigge bagud og fremad. 
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Konklusion: 
Udvalgene skal på deres næste møde have et punkt på dagsordenen der omhandler: 
kommissoriet for udvalget og hvem og hvor længe man kan sidde i udvalget. Indstillingen fra 
udvalgene skal derefter på et hovedbestyrelsesmøde. 
 
3.2 - Flere valgmuligheder på træningsområdet 
J.nr. 360 
 
I forlængelse af hovedbestyrelsens konference i januar 2008 og drøftelsen af flere 
valgmuligheder for den enkelte borger, var der udarbejdet et nyt notat med rettelserne fra 
konferencen til hovedbestyrelsen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen havde flere rettelser til notatet. 
 
Konklusion: 
Holdningspapiret blev tiltrådt med følgende rettelser: 
• Bullit nederst side 1: ”Danske Fysioterapeuter finder, at der bør indføres et tilsyn med….” 

udgår. 
• Bullit nederst side 2: ”Danske Fysioterapeuter finder, at der bør stilles krav om økonomisk 

soliditet….” udgår. 
 
Mindretalsudtalelse fra Tine Nielsen. 
Tine Nielsen kunne ikke tilslutte sig holdningspapiret fuldt ud og havde følgende udtalelse: 
 
”Øget valgmuligheder er ikke kun et gode, men giver også begrænsninger. Der er bl.a. to 
forhold der er vigtige at være opmærksom på som ikke fremgår af holdningspapiret: 
Når der skal være øget valgmuligheder generere det også øget administration, der går fra 
kerneydelsen og dermed mindre sundhed for borgeren. Endvidere bliver der også lavet 
standarter for at beskrive opgaven, dette begrænser den enkelte fysioterapeuts metodefrihed. 
Derfor er flere valgmuligheder ikke altid en god løsning.” 
 
3.3 - FORTROLIG - OK08  
J.nr. 11 
Forhandlingsstof. 
 
3.4 – FORTROLIG - Indgåelse af overenskomst med Dansk Erhverv og FASID 
J.nr. 116 
Forhandlingsstof. 
 
3.5 - Revurdering af tilbud om faglig efteruddannelse til TR, der ophører med hvervet 
J.nr. 340.5 
 
Tilbagemeldingerne har vist, at deltagerne værdsætter den anerkendelse, der ligger i tilbuddet. 
Det gælder både dem, der rent faktisk bruger ordningen, men de øvrige tillidsrepræsentanter 
udtrykker også, at det er fint, at tilbuddet er der. 

Tilbagemeldingerne har også vist, at tillidsrepræsentanterne får løbende efteruddannelse fra 
arbejdspladsen og at Danske Fysioterapeuters tilbud ses som et ekstra tilbud. 
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TR-Rådet ser ordningen som et godt signal i forhold til anerkendelse af 
tillidsrepræsentanternes arbejde.  

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det er vigtigt at anerkende TR-arbejdet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at forlænge projektperioden for 1 år. 
 
3.6 - Drøftelse om iværksættelses af eventuelle efteruddannelsestilbud til 
kontaktpersoner 
J.nr. 45 
 
Hovedbestyrelsen har på HBM 6. april 2006 drøftet om der skulle iværksættes 
efteruddannelsestilbud for kontaktpersoner.  
 
Det er sekretariatets opfattelse, at kontaktpersoner dagligt arbejder i og med faget, og derfor 
ikke vurderes at have et fagligt efterslæb, som følge af deres arbejde som kontaktperson. 
 
Der er 25 kontaktpersoner. Ved seneste valg afgik 3 siddende kontaktpersoner til fordel for 
nye tillidsfolk. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen kunne godt tænke sig en dialog/undersøgelse, om hvad kontaktpersonerne 
forventer af Danske Fysioterapeuter og hvilke tilbud der er relevant for kontaktpersonerne. 
 
Rollen som kontaktperson er i udvikling – der skal i første omgang sættes ind i forhold til 
kontaktpersonerne, mens de varetager deres hverv. 
 
Der blev også nævnt, at der er flere tillidsvalgte f.eks. SR og at alle tillidsvalgte skal 
anerkendes ens. 
 
Konklusion: 
Sekretariatet udarbejder et notat med indstilling om, hvordan der kan udtrykkes anerkendelse 
af at man udfører tillidshverv for foreningen. Notatet fremlægges til beslutning i 
hovedbestyrelsen. 
  
 
3.7 - Referat af møde i udvalg 5 – udvalget for praksis/privat – den 8. januar 2008 
J.nr. 210.2 
 
Der havde været møde i udvalg 5 – udvalget for praksis/privat, udvalget havde bl.a. drøftet: 

-  
 

- Udpegninger i henhold til udvalgets forretningsorden, herunder var der enighed om at 
indstille Lene Christoffersen som den ene repræsentant til Praksisfonden (Fonden til 
fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information 
m.v.) 

- evaluering af og opfølgning på OK 07 
- fremtidige aktiviteter for kontaktpersonerne, og  
- forhold vedrørende studerende i praksissektoren 



HBM/6/2/2008 

Side 5 af 9 
 

 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Klinikkerne kan frit vælge om de vil have praktikanter, der er ikke en ordentlig kompensation 
for at have studerende. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte at Lene Christoffersen indtræder i Praksisfonden. 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
3.8 - Indstilling nyt medlem til forskningsfondens bestyrelse 
J.nr. 577.3 
 
Hovedbestyrelsen skulle udpege et nyt medlem til Forskningsfondens bestyrelse i stedet for 
Kirsten Dam der havde siddet i 4 år.  
Der var indkommet 2 ansøgninger. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte at Marius Henriksen indtræder i Forskningsfondens bestyrelse. 
 
3.9 - Indstilling af nyt medlem i bedømmelsesudvalget for De Studerendes Pris 
J.nr. 577.3 
 
Hovedbestyrelsen skulle udpege et nyt medlem til Bedømmelsesudvalget der udpeger den 
endelige vinder af de Studerendes Pris efter den første udvælgelse af de bedste artikler 
indsendt til konkurrencen, i stedet for Mette Aadahl der er udtrådt af udvalget. 
  
De øvrige i udvalget er: Morten Østergaard, studierektor ved Fysioterapeutuddannelsen i 
København, Dorte Høst, formand for censorkorpset og videnskabelig redaktør, dr. med. 
Henning Langberg og næstformand i Danske Fysioterapeuter Birgitte Kure. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte at Birgit Juul-Kristensen indtræder i bedømmelsesudvalget for 
De Studerendes Pris. 
 
4. Sager til orientering   
 
4.1 - Orientering om samarbejdet i FTF regi  
Danske Fysioterapeuter har sammen med de øvrige medlemsorganisationer under FTF 
modtaget en indkaldelse til repræsentantskabsmødet i FTF. Danske Fysioterapeuter er 
repræsenteret i FTF’s forretningsudvalg ved formand Johnny Kuhr. Desuden er næstformand 
Birgitte Kure valgt til repræsentantskabet, mens Tine Nielsen er suppleant. 
 
Indkaldelsen giver anledning til at drøfte status for samarbejdet i FTF regi både centralt og 
lokalt.  
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Hensigten med drøftelsen er dels at informere om væsentlige fokusområder i forlængelse af 
medlemskabet af FTF samt at kvalificere debatten omkring anvendelsen af FTF som politisk 
platform for Danske Fysioterapeuter. 
 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev foreslået at foreningen skulle stille forslag om, at FTF-formænd regionalt får et 
honorar. 
 
Det er vigtigt at Danske Fysioterapeuter sidder i FTF forretningsudvalg.  
 
FTF gør mange gode tiltag både regionalt og centralt, men regionalt har man ikke så stor 
slagkraft. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.2 - Status for initiativer på arbejdsmiljøområdet  
J.nr. – 
 
I henhold til strategisk aktivitetsplan vedr. arbejdsmiljø- og samarbejdsindsatsen, blev der 
givet en status til hovedbestyrelsen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen efterlyste status på en handlingsplan for arbejdsmiljøområdet. 
 
Sekretariatet oplyste at der vil blive oprettet en fælles arbejdsmiljøportal. 
Skal på HBM inden repræsentantskabet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
4.3 - Orientering om aktuelle emner i relation til genoptræningsområdet 
J.nr. 360 
 
Der var vedlagt et notat til hovedbestyrelsen med en kort fremstilling af de problemområder 
og de tiltag Danske Fysioterapeuter lige nu har fokus på som udløber af kommunalreformen.  
 
Rækkefølgen i notatet er ikke udtryk for en prioritering af områderne. Bilaget skal ses som et 
statuspapir, som kun afspejler aktuelle problemstillinger og indsatser – således ikke en status 
over samtlige tiltag i relation til kommunalreformen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var stor ros til papiret.  
 
Sekretariatet oplyste, at man på embedsmandsplan prøver at følge hvad der sker i 
kommunerne. 
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Der blev nævnt at kommunerne løfter opgaven godt, men hvordan oplever borgerne det - hvad 
er gået godt og hvad er dårligt? 
 
Regionsformændene vil følge op herpå. 
 
Hvad sker der på snitfladerne regionalt, måske skal der nedsættes en arbejdsgruppe til at tage 
sig af det. 
 
De opdaterede informationer om genoptræning skal løbende lægges på fysio.dk. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Referat af mødet i udvalg 1 den 7. januar 2008 - Udvalg for sundhedspolitik og 
analyse  
J.nr. 427.05 
 
Udvalget for sundhedspolitik og analyse havde afholdt møde mandag den 7. januar 2008. 
Referat fra mødet var vedlagt. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Referaterne skal være mere udførlige. 
 
Sekretariatet oplyste, at hovedbestyrelsen kan få bilagene tilsendt hvis de ønsker det. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
4.5 - Afledte problemstillinger vedr. anvendelse af hjælpepersonale på 
fysioterapeutklinikker  
J.nr. 232 
 
Overenskomsten på sygesikringsområdet, der netop er trådt i kraft, indebærer muligheden for 
at anvende hjælpepersonale på klinikkerne. Der pågår pt. en overenskomstmæssig afklaring i 
rækkevidden af bl.a. fysioterapeuters mulighed for at være hjælpepersonale. 
 
Anvendelsen af fysioterapeuter som hjælpepersonale giver anledning til at vurdere eventuelle 
afledte konsekvenser på en række områder: Hvad betyder det for fag- og professions- 
udviklingen? Er der afledte effekter i forhold til nye interessemodsætninger mellem 
medlemmer? 
 
Der var vedlagt et bilag som kort skitserede en række relevante problemstillinger. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Betegnelsen hjælpepersonale var måske ikke en så god betegnelse, man skulle måske hellere 
bruge teknisk bistand, for ikke at forveksle hjælpepersonale på sygehuse som ofte er portører 
m.fl. 
 
Er der mon nogle fysioterapeuter, der vil være hjælpepersonale, når vi har en arbejdsløshed på 
kun 0,6%.  
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Man kunne måske bruge det som en seniorordning. 
 
Bestyrelsen ønsker på et senere tidspunkt at have en bredere diskussion om hjælpepersonale.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.6 – FROTROLIG SAG - OK08, Statens område 
J.nr. 115 
Forhandlingsstof. 
 
4.7 - Rekruttering af nye ledere og kursusaktiviteter for ledere inden for det offentlige  
Område 
J.nr. 48 
 

Hovedbestyrelsen havde på sit møde den 19.06.07 vedtaget, at der skulle udarbejdes et notat 
om foreningens nuværende og fremtidige rolle og indsats i bestræbelser på at skabe et 
fundament for ledelse, der motiverer fysioterapeuter til i større udstrækning at søge 
lederstillinger på det kommunale og regionale område. 

Det vedlagte notat var således opbygget med et formål, at beskrive den nuværende indsats og 
at give et billede af de forhold som gør sig gældende i forhold til at rekruttere og fastholde 
fysioterapeuter i lederstillinger. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt om hvad FTF gør for lederne. Det blev oplyst at FTF gerne vil lave kurser for 
lederne. 
 
Det blev nævnt, at det ikke kun skal være for de nye ledere – der skal også være noget for dem 
som har været ledere i længere tid. 
 
Der skal sendes et politisk signal til lederne samt en kampagne for at få nye ledere. 
 
Man kunne evt. regionalt lave nogle netværksmøder med lederne. Man kunne også spørge 
lederne hvad de gerne vil have fra Danske Fysioterapeuter. 
 
Der blev givet udtryk for, at det er godt, der bliver samlet op på lederpolitikken.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.8 - Referat af møde i specialistrådet 
J.nr. 333.03 

Specialistrådsmødet havde på sit møde den13. december 2007 drøftet hvorledes Danske 
Fysioterapeuter kan promovere specialisterne i fremtiden. Specialistrådet ønskede at deres 
drøftelse, og forslag skulle skrives ind i referatet til Hovedbestyrelsens orientering. 
Sekretariatet arbejder videre med materialet. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Ingen bemærkninger. 

 
Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
E1. Professionshøjskolerne 
 
 
Listen over eksterne udvalg hvor Danske Fysioterapeuter er repræsenteret skal revideres efter 
de nye professionshøjskoler er kommet til. 
 
Man skal være opmærksom på, at flere steder kun har et udvalg. Man skal også være 
opmærksom på, om man modtager brev vedr. pladserne til uddannelsesudvalgene, hvis ikke 
skal man rykke. 
 
Det er godt for Regionsformændene at sidde i udvalgene. 
 
Charlotte Fleischer takkede af som regionsformand og takkede for samarbejdet med de andre 
regionsformænd samt hovedbestyrelsen.  
 
Ad dagsordenens punkt 6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Mødet var flot styret og man kunne godt mærke at Jørgen er kommet. 
 
Det skal være tydeligere hvad der skal være under punkt 3 og under punkt 4. 
 
Fremover når der er udpegning til et udvalg, skal det oplyses hvem der i øvrigt sidder i 
udvalget. 
 
Sagsfremstillingerne på forklædet og notaterne skal være så klare, at det principielt ikke er 
nødvendigt, at lederne eller konsulenterne kommer ind. Det er meget forstyrrende.  
 
Det er også forvirrende at der bliver byttet rundt på punkterne især når punkt 4 kommer ind 
under punkt 3, fordi der skal være nogle fra sekretariatet til stede. 
 
 
For referat 
 
Jørgen Dreyer                                                          Vita Vallentin 
Direktør                                                                    Sekretær 
 


