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Hovedbestyrelsesmøde d. 6. oktober 2011 
 

1.  Referater til underskrift 
Der forelå referat til underskrift fra HBM d. 5.-6. september 2011. 
 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.0 Fortrolig sag 

2.1 Strategiplan 2012 

 
Indstilling 
1) At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle 

fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning (der vil blive eftersendt et 
statusoverblik umiddelbart inden mødet). 

 



 

2) At hovedbestyrelsen tager orienteringen om det planlagte brandingarbejde 
overfor fysioterapeutstuderende i forbindelse med indsats 2.3, Studerende 
og nyuddannede mærker forskellen, til efterretning. 

 
3) At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte kommissorium for 

arbejdet med indsatsområde 3, Erhvervspolitik og -strategi.  

 
Resumé 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategi-
plan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobskabelse,  
professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underliggende 
indsatsområder: 
 
1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet 
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer) 
3. Erhvervspolitik og strategi 
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker 
5. Nye jobs – nye arbejdsområder 
 
På nuværende tidspunkt er der i overensstemmelse med den tidligere 
vedtagne tidsplan aktivitet på indsatsområde 1, 2, 3 og 5. Indsatsområde 4 
påbegyndes som besluttet i indeværende efterår. 
. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 

1. Generel orientering og statusoverblik 

Direktøren orienterede om det udsendte statusoverblik, der blev efterspurgt på 
hovedbestyrelsesmødet i september 2011. Overblikket er en videreudvikling af 
sekretariatets interne styringsværktøj, der fremover vil blive udsendt forud for 
hvert HB-møde. Det rummer kun vedtagne eller meget centrale dokumenter – 
ingen proces- eller arbejdspapirer – da det også er tænkt til videregivelse til 
regionsbestyrelserne og andre interne interessenter, hovedbestyrelsen finder 
det relevant at orientere.  
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at overblikket fint imødekommer behovet og 
nikkede ja til formen fremadrettet med en bemærkning om et manglende 
bogmærke og et spørgsmål til indsatsen ”Fremtidens fysioterapeut”. 
Sekretariatet følger op på dette pr. mail. 

 
2. Brandingindsats overfor fysioterapeutstuderende 

Hovedbestyrelsen tog den fremsendte orientering til efterretning. 
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3. Kommissorium for indsats 3, ”Erhvervspolitik- og strategi” 

Sekretariatet orienterede om baggrunden for det fremlagte kommissorium. 
Helt overordnet var seneste overenskomst en illustration af, at foreningen, når 
vi taler job og vækst, er nødt til at kigge uden for sygesikringen i de 
kommende år. De to foreslåede undersøgelser, hhv. en markeds- og 
interessentanalyse, skal danne baggrund for en temadrøftelse i hoved-
bestyrelsen til januar 2012, der dels skal udmunde i en strategi for at udvikle 
erhvervsservicen til fysioterapeutiske virksomheder og dels i formuleringen af 
en erhvervspolitik, der kan vedtages på repræsentantskab 2012.     
 
Det skønnes nødvendigt med en markedsanalyse for at kunne identificere 
vækstpotentialet (afdække konkurrence- og produktionsforhold, 
betalingsvillighed mm.), mens en interessentanalyse skal kaste lys over de 
indbyggede dilemmaer i et øget fokus på erhvervsrettede interesser i 
foreningen. Vi behøver et kompetent og oplyst grundlag til at lægge politik og 
strategi ud fra.  
 
Det vurderes, at det af både legitimitets- og kvalitetshensyn er nødvendigt at 
få analyserne foretaget i eksternt regi. Interessentanalysen kan rummes inden 
for det eksisterende budget for politisk interessevaretagelse, mens UPP, på 
trods af nogle bemærkninger til processen, har givet skriftligt tilsagn om at 
indstille til HB, at markedsanalysen dækkes med midler fra Aktivitets- og 
Udviklingspuljen. Der er afsat en ramme på 500.000 kr. til markedsanalysen, 
hvilket muligvis er lidt højt sat, men det er meget svært at sige, hvor omfangs-
rig en undersøgelse, der egentlig er behov for, før den er i gang. 
 
Direktøren beklagede i den forbindelse, at processen i forhold til UPP ikke har 
været ønskværdig – det var ikke udtryk for en bevidst strategi, at indstillingen 
ikke kom op på udvalgsmødet i september, men blev fremsendt efterfølgende. 
Det afspejler simpelthen, at der er tale om et vanskeligt indsatsområde, og at 
arbejdet med kommissoriet derfor har taget længere tid end forventet. 
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Dilemmaer i indsatsen 
Flere i hovedbestyrelsen efterlyste i forbindelse med drøftelsen en diskussion 
af foreningens holdning til brugerbetaling i en tid, hvor de offentlige udgifter på 
sundhedsområdet stagnerer, og velvilligheden overfor brugerbetaling på 
sundhedsydelser tilsyneladende stiger. Desuden blev der efterlyst en drøftelse 
af konsekvenserne af, hvis foreningen i stigende grad begynder at tegne 
overenskomster for virksomheder, og dermed både for medlemmer, der er 
arbejdsgivere og arbejdstagere.  
Det er netop denne type dilemmaer, interessentanalysen skal belyse, så 
hovedbestyrelsen kan drøfte dem på en oplyst baggrund til januar 2012.   
 
Fokus på medlemmernes ønsker 
Andre i hovedbestyrelsen var optagede af, at vi i indsatsen ikke kun forholder 
os til mulige vækstområder, men i høj grad også til, hvad medlemmerne, og 
særligt den gruppe, der arbejder som selvstændige uden overenskomst, øn-
sker sig af os. Sekretariatet beklagede, hvis det ikke fremgår tydeligt af kom-
missoriet, da afdækning af medlemmernes ønsker netop er et af hoved-
formålene med interessentanalysen og en væsentlig del af markedsanalysen. 
 
Offentlig vækst 
Det blev fra flere hovedbestyrelsesmedlemmer fremført, at foreningen ikke 
pga. dette indsatsområde bør afskrive vækstpotentialet for fysioterapeuter i 
den offentlige sektor – f.eks. på psykiatri-, socialpsykiatri-, børne- og 
skoleområdet. 
 
Finansiering – Aktivitet- og Udviklingspuljen 
Hovedbestyrelsen spurgte til reglerne for anvendelse og indbetaling af 
Aktivitets- og Udviklingspuljen. Sekretariatet kunne orientere om, at 
puljemidlerne oprindelig var tiltænkt overenskomstanliggender, men at der 
ikke er noget i vedtægterne, der forhindrer, at de anvendes til at afdække 
forhold, der angår selvstændige uden for overenskomst, og at det i forhold til 
en markedsanalyse i dag ikke vil give mening at sondre mellem inden for og 
uden for overenskomst på samme måde, som man gjorde tidligere.  
Hovedbestyrelsen har også kompetence til at pålægge selvstændige 
medlemmer uden for overenskomst at indbetale til puljen, og den aktuelle 
indsats vil gøre spørgsmålet om betaling mere og mere aktuelt. Hertil 
fremførte et hovedbestyrelsesmedlem, at det ikke nødvendigvis er strategisk 
klogt at pålægge en særlig medlemsgruppe en ekstra udgift ved medlemskab.    
 
Proces i forhold til UPP og HB 
Hovedbestyrelsen kritiserede sekretariatet for ikke at have fulgt den normale 
beslutningsvej i forbindelse med brug af midler fra Aktivitets- og 
Udviklingspuljen, så hovedbestyrelsen havde kunnet bevillige de 500.000 
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kroner til markedsanalysen på baggrund af en UPP-indstilling. Desuden skulle 
det have været angivet på sagsforsiden til punktet, at indstillingen havde en 
økonomisk konsekvens. Og endelig ville det have været ønskeligt, at 
sekretariatet havde vedlagt det aktuelle regnskab for puljen som bilag til HB.  
Sekretariatet beklagede og tog kritikken til efterretning.  
 

Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen om Strategiplan 2012 til efterretning og 
godkendte det forelagte kommissorium for indsatsområde 3, Erhvervspolitik 
og -strategi. Indstillingen om at finansiere markedsanalysen med et 
rammebudget på 500.000 kr. fra Aktivitets- og Udviklingspuljen og 
interessentanalysen med allerede afsatte driftsmidler blev godkendt under 
forudsætning af, at sekretariatet bestræber sig på at holde 
omkostningsniveauet nede og konkretiserer budgettet, så snart, det er muligt. 
 
 
2.2 Folketingsvalg 2011: Evaluering af vælgermøder 

Indstilling 
At hovedbestyrelsen tager sekretariatets evaluering af de seks vælgermøder, 
Danske Fysioterapeuter afholdt i forbindelse med folketingsvalget i september 
2011, til efterretning og selv evaluerer møderne.  
 
Der vil på hovedbestyrelsesmødet desuden blive givet en mundtlig orientering 
om det nye regeringsgrundlag og perspektiverne i det for Danske 
Fysioterapeuter. 

Resumé 
Danske Fysioterapeuter afviklede seks vælgermøder om sundhedspolitik 
under valgkampen. Møderne gav nye kontakter på Christiansborg.  
 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 

Vælgermøder 

I Region Sjælland var fremmødet meget begrænset, hvilket afstedkom en ret 
negativ evaluering af arrangementet i regionsbestyrelsen. Man havde dog haft 
en fin kontakt til de fremmødte politikere, hvilket regionsformanden selv så 
som hovedformålet.  
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I Region Midtjylland var fremmødet også begrænset, men vurderingen var, at 
politikere fik meget ud af det, og der blev skabt nogle gode kontakter. Der var 
ros til sekretariatet for det papir, der var blevet udarbejdet til arrangementet.  
Regionsformanden havde tre forbedringsforslag til næste gang: 1) Møderne 
bør holdes på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution. 2) Der skal 
lægges en større indsats for at få regionsbestyrelsesmedlemmerne til at 
deltage. 3) Møderne skal ikke sælges med ”kom og find ud af, hvor du vil 
sætte dit kryds”, for det kan folk finde ud af alle mulige steder, hvis de ikke ved 
det i forvejen, men derimod med ”kom og fortæl, hvor der er brug for 
forbedringer”. 
 
I Region Nordjylland havde man også et godt møde. Der arbejdes på at få 
medlemmerne til at forstå, at kvaliteten og udbyttet af et politisk møde langt fra 
altid kan bedømmes ved antallet af fremmødte. Det er vigtigt at etablere en 
tradition, hvor medlemmerne giver input, også selvom de ikke er skolede i at 
stille politiske spørgsmål. Vores budskaber gør ofte større indtryk, når de 
kommer fra lokale, der måske endda også kender de lokale politikere.  
 
I Region Hovedstanden havde man også et rigtig godt møde med en god 
spørgelyst fra medlemmerne. Michael Lange fra Venstre gik endda så langt 
som til at sige, at man måske skulle offentlig ansætte de praktiserende læger. 
 
I Region Syddanmark var der arrangeret to møder ved regionens to University 
Colleges i Esbjerg og Odense. Mødet i Esbjerg måtte desværre aflyses pga. 
for få fremmødte. Ved mødet i Odense var der pæn tilslutning og en god 
dynamik. Regionsformanden savnede dog en større deltagelse af foreningens 
tillidsvalgte. Ved sådanne arrangementer må det være naturligt at de deltager.  

Nyt regeringsgrundlag, oktober 2011 

Sekretariatet orienterede om den nye regerings netop færdige 
regeringsgrundlag, ”Et Danmark, der står sammen”. Hovedbestyrelsen fik 
fremsendt den anvendte præsentation med de centrale perspektiver for 
foreningen umiddelbart efter mødet (vedlagt her som bilag 1). 
 

Konklusion 

Vælgermøder 

Det vurderes, at afholdelse af egne vælgermøder er ressourceforbruget værd. 
Det giver først og fremmest nogle rigtigt gode kontakter til menige lokal- og 
folketingspolitikere. Og vores budskaber gør ofte meget større indtryk på 
politikerne, når de hører dem fra et lokalt medlem, end når de kommer fra os. 
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Der ligger dog fremadrettet en vigtig opgave i at få foreningens tillidsvalgte til 
at opfatte det som en bunden opgave at deltage i politiske arrangementer. Vi 
er nødt til at dagsordensætte foreningens forventninger til de hverv, vi har, 
noget mere – f.eks. ved at være mere direkte i invitationerne til møderne.  

Nyt regeringsgrundlag 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
2.3 Kommissorium for analyse af den politiske struktur 

 
Indstilling 
At kommissoriet godkendes. At formanden samt en regionsformand og et 
øvrigt medlem af hovedbestyrelsen udpeges til projektstyregruppen. 
 

Resumé 
Hovedbestyrelsen gav på sidste møde tilslutning til, at analysen af den 
politiske struktur skal gennemføres af eksterne konsulenter inden for en 
ramme på 300.000 kr. På mødet blev det desuden besluttet, at kommissoriet 
skulle suppleres med en række vurderingskriterier for analysen. Sekretariatet 
har på den baggrund udarbejdet et nyt udkast til kommissorium for analysen. 
Det indstilles, at det reviderede kommissorium drøftes med henblik på en 
endelig godkendelse heraf. Der skal udpeges tre repræsentanter fra 
hovedbestyrelsen til en styregruppe. Styregruppens opgave bliver at sikre, at 
analysen gennemføres i overensstemmelse med kommissoriet. Der forventes 
derfor kun mellem 2 til 3 møder i styregruppen. Det indstilles, at formanden, 
en regionsformand og et øvrigt hovedbestyrelsesmedlem udpeges til 
styregruppen. 
 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet orienterede om det reviderede kommissorium, der efter 
hovedbestyrelsens ønske er tilføjet to vurderingskriterier:  
1. Medlemsdemokrati 
2. Opgaver og effektivitet 
 
Det blev bemærket, at det er vigtigt, at vi i arbejdet tænker på medlems-
sammensætningen mange år frem. Alle medlemsgrupper skal kunne se sig 
selv som medlemmer, også i fremtiden. Sekretariatet tilkendegav, at netop 
denne betragtning er grunden til, at arbejdet er formuleret som en analyse og 
ikke en evaluering – medlemmerne er en central del af det, der i kommissoriet 

 

7/16



 

kaldes foreningens omgivelser. Hovedbestyrelsen tilkendegav, at de 
indskrevne vurderingskriterier lever fuldt op til det efterspurgte. 

Konklusion 
Hovedbestyrelsen godkendte det reviderede kommissorium og nedsatte en 
styregruppe bestående af næstformand Esther Skovhus (i formandens 
fravær), regionsformand for Region Hovedstaden Tine Nielsen og 
hovedbestyrelsesmedlem Kirsten Ægidius. 
 

2.4 Temadrøftelse: Uddannelsespolitiske udfordringer for 
fysioterapi  

Indstilling 
På baggrund af et oplæg ved Erik Knudsen, rektor for professionshøjskolen 
Lillebælt og formand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, drøftes 
uddannelsespolitiske udfordringer for fysioterapi på professionshøjskolerne. 

 
Resumé 
Professionshøjskolerne afløste i 2008 Centre for Videregående Uddannelse 
og har siden været den organisatoriske ramme for de mellemlange 
videregående uddannelser og dermed også for fysioterapeutuddannelsen. 
 
På hovedbestyrelsesmødet vil Erik Knudsen holde et oplæg, der vil tage ud-
gangspunkt i rektorkollegiets igangværende arbejde med at formulere en ny 
uddannelsespolitik for sundhedsuddannelserne på professionshøjskolerne. 
 
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål og debattere ud-
dannelsespolitiske muligheder og udfordringer for fysioterapi på professions-
højskolerne med Erik Knudsen.   

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Næstformanden indledte punktet med at sige velkommen til Erik Knudsen, der 
derefter gik i gang med sit oplæg (hovedbestyrelsen har fået tilsendt hans 
præsentation, der er vedlagt referatet som bilag 2). 
 
Erik Knudsen fortalte, at han har været formand for rektorkollegiet siden 1. juli 
2011. Han har tidligere været formand for professionsuddannelsernes 
uddannelsespolitiske udvalg og været ansat på SDU, hvor han var med til at 
etablere forskningsmiljøet omkring forskningsenheden i fysioterapi. 
Baggrunden for rektorkollegiets ønske om en politik for sundheds-
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uddannelserne er bl.a., at der inden for de næste 5-10 år vil opstå 
sundhedsprofessionelle fra en del af uddannelserne – dog formentlig ikke 
fysioterapeuter – og man belært af erfaringerne med læreruddannelsen 
ønsker at komme denne udvikling i forkøbet.   
 

mangel på 

ektorkollegiet forventer at have politikken klar i starten af 2012. Pt. arbejdes 

ye 

ndringstakt og samarbejde

R
der på et oplæg, der skal sendes til professionshøjskolernes ledernetværk 
med henblik på at få deres input med i politikken. Man afventer samtidig 
konsekvenserne af den ændrede ressortfordeling, der lægges op til i det n
regeringsgrundlag (hvor professionsuddannelserne flyttes fra 
Undervisningsministeriet til Videnskabsministeriet).   
 
Æ  

ssion af, i hvilken takt, uddannelserne skal 

centrale 

 
 

e. 

 

værfaglighed

Der pågår i øjeblikket en disku
ændre sig. Man er bevidste om, at ændringer først slår igennem på 
arbejdsmarkedet 15-20 år senere. Uddannelser er generelt bagefter 
udviklingen, men det bliver værre, hvis der ikke er enighed blandt de 
interessenter om, hvilke ændringer, der skal foretages. Der har ikke tidligere 
været tradition for kontakt med de faglige organisationer på dette område, 
men det får professionshøjskolerne ifølge Erik Knudsen brug for til at kunne
løfte det nye ansvar som selvejende institutioner. De har bl.a. behov for nogle
bud på, hvordan de løfter den kliniske del af opgaven med at imødekomme 
regeringens målsætning om at få 60 % gennem en videregående uddannels
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at det er en dialog, Danske Fysioterapeuter 
meget gerne tager – og at foreningen generelt ønsker et tættere samarbejde
med professionshøjskolerne, der ikke mindst er vigtige for os i forhold til de 
udfordringer, der findes i det regionale og kommunale sundhedssystem.  
 
T  

 imod mere opgaveglidning på arbejdsmarkedet vil udfordre 
 

 var 

 

st sig 
 med 

 

Udviklingen hen
sundhedsprofessionernes hidtidige måde at lave arbejdsdeling på. Der stilles
nye krav til fleksibilitet, og Erik Knudsen og rektorkollegiet finder det derfor 
problematisk, at det tværprofessionelle samarbejde stadig ikke fylder ret 
meget på grunduddannelserne (et modul på 10 ECTS). Hovedbestyrelsen
enig i behovet for at ruste de studerende til udviklingen, men spurgte til, hvor 
meget, man kan uddanne folk til tværfaglighed, og hvor meget, det er noget, 
der skal ske på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at vi ikke tror, folk er færdige
som fysioterapeuter, når de har gennemført grunduddannelsen.  
Erik Knudsen mente, der skal være tale om et både og. Det har vi
vanskeligt at sammensætte et forløb, der giver mening for de studerende
deres forskellige fagsyn, men de bør klædes bedre på til at spille sammen 
med andre faggrupper allerede på uddannelsen – ellers skal man bruge for
lang tid og for mange ressourcer på at lære dem det efterfølgende.  
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Hovedbestyrelsen opfordrede uddannelserne til at flytte fokus fra fælles 
teoretisk undervisning og i stedet lade sig inspirere af steder som 
regionshospitalet i Holstebro, hvor de studerende i praktik har deres egen 
tværfaglige afdeling, der er en stor succes.  
 
Inddragelse af kommunerne 
Ifølge Erik Knudsen er en anden udfordring for professionshøjskolerne at sikre 
kvaliteten af den del af uddannelserne, herunder fysioterapeutuddannelsen, 
der foregår i kommunerne. Kommunerne kan ikke matche regionernes system 
– og så er de meget optagede af penge. Derfor er det vigtigt at vise dem, at 
der faktisk er økonomiske gevinster i at lave de nødvendige investeringer på 
sundhedsområdet, og det arbejde ser han gerne, foreningen hjælper til med.  
En anden udfordring er dog, om kommunerne overhovedet er interesserede i 
at løfte de nye opgaver. 
 
Ressourcer til vidensopbygning og professionsmasteruddannelser 
Rektorkollegiet har tilkendegivet to hovedkrav overfor den nye regering: 
1. Der skal afsættes ressourcer til vidensopbygning 
2. Der skal etableres professionsmasteruddannelser 
 
For at kunne imødegå målsætningen om en udviklings- og forskningsbaseret 
grunduddannelse er det ifølge Erik Knudsen nødvendigt at give professions-
højskolerne mulighed for og ressourcer til at uddanne fysioterapeuter og andre 
sundhedsprofessionelle på master- og ph.d.-niveau. Fysioterapi er på sin vis 
den positive undtagelse, der bekræfter reglen – der bliver uddannet mange 
ph.d.’er – men de er svære at rekruttere og fastholde, fordi professionshøjsko-
lerne ikke kan tilbyde dem opgaver, der fastholder deres forskningsmæssige 
kompetencer. Rektorkollegiet ønsker Danske Fysioterapeuters opbakning til 
arbejdet for, at professionsuddannelserne også får de højeste niveauer, da 
man ikke mener, at universiteterne kan sikre en uddannelse, der fortsat også 
er praksisnær og anvendelsesorienteret. 
Det centrale er stadig kvaliteten på grunduddannelserne. Professionsmaster- 
uddannelserne er en ”lillefinger” for de få – men det er et visitkort og en vej til 
at sikre og udvikle kvaliteten på grunduddannelserne. Og for at gøre det, er 
det væsentligt med et tættere samarbejde med aftagersiden og de faglige 
organisationer, så det vil rektorkollegiet prioritere meget højt i den kommende 
tid, tilkendegav Erik Knudsen. 
 
Hovedbestyrelsen spurgte til rektorkollegiets visioner for samarbejdet med 
universiteterne i lyset af sammenlægningen af uddannelserne i ét ministerium. 
Erik Knudsen svarede, at man ikke ønsker at opbygge helt selvstændige 
forskningsmiljøer, men at etablere nogle enheder, der knytter an til nogle mere 
grundvidenskabelige forskningsmiljøer på de forskellige universiteter. Man vil 
meget gerne samarbejde med universiteterne, og forbilledet er blandt andet 
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erfaringerne fra Finland, hvor nogle miljøer inden for applied science er så 
interessante, at universiteterne opsøger dem. Og for at realisere den vision 
har professionshøjskolerne brug for Danske Fysioterapeuter og de øvrige 
faglige organisationer. 
 
Hovedbestyrelsen erklærede, at Danske Fysioterapeuter også anser 
samarbejdet mellem professionshøjskoler og universiteter for vigtigt, og at 
man meget gerne støtter den tilnærmelse fra begge sider, der ses i øjeblikket.  
Det blev dog opfordret til at professionshøjskolerne er forsigtig med at bruge 
begreber som ”professionsforskning” – forskning er forskning, og UC’erne skal 
ikke føder ind i idéen om andenrangsforskning. Desuden blev der opfordret til, 
at professionshøjskolerne trækker mere på de videnscentre, de allerede har 
tilknyttet.  
 
I forhold til tilrettelæggelsen af professionsmasteruddannelserne opfordrede 
hovedbestyrelsen desuden rektorkollegiet til at kigge nøje på udviklingen på 
arbejdsmarkedet - hvor er det, der bliver overskud og underskud på 
sundhedsprofessionelle i de kommende år. Erik Knudsen var helt enig og 
tilkendegav i den forbindelse, at det er en vigtig ambition for professions-
højskolerne at få brudt lægernes monopol i sundhedssystemet i de kommende 
år. Han tilkendegav samtidig, at man naturligvis vil inddrage foreningen i 
arbejdet, hvis det besluttes at etablere en professionsmaster i fysioterapi.  
 
Hovedbestyrelsen spurgte afslutningsvist til mulighederne for at lægge klinisk 
indhold ind i professionsmasteruddannelserne, hvortil Erik Knudsen svarede, 
at man lægger op til, at uddannelsen skal bestå af 60 ECTS med mulighed for 
supplering med op til 30 ECTS klinisk arbejde. Det overvejes dog, om 
suppleringen skal gøres obligatorisk.  
 

Konklusion 
Sekretariatet samler op på temadrøftelsen og formulerer de centrale punkter til 
baggrund for en videre drøftelse i hovedbestyrelsen, der skal munde ud i 
nogle holdningstilkendegivelser på uddannelsesområdet. 
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2.5 OK-2011 på praksisområdet 

Indstilling 
At hovedbestyrelsen evaluerer forløbet i forbindelse med OK11 på 
praksisområdet. 
 
Resumé 
Danske Fysioterapeuter indgik den 7. juni 2011 en aftale om fornyelse af 
overenskomsterne om fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.  
 
Forhandlingsforløbet blev påbegyndt på et møde i UPP i juni 2009. Selve 
forhandlingerne blev påbegyndt i maj 2010 og brød sammen i september 
2010. Forhandlingerne blev genoptaget i april 2011 og resulterede i en smal 
aftale. Forløbet vedrørende indgåelsen af aftalen er overordnet beskrevet i et 
notat.  
 
Notatet omfatter endvidere UPP’s evaluering på møde den 12-09-2011. Der 
var bl.a. enighed om, at det bør undersøges, hvorvidt de andre foreninger på 
praksisområdet vil være indstillet på et øget samarbejde om generelle 
strategiske spørgsmål. 
 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet orienterede kort om UPP’s evaluering af forløbet i forbindelse 
med OK11 på praksisområdet, som beskrevet i det vedlagte notat. Det blev 
bemærket, at vi i forhold til andre faggrupper fik meget ud af de udspil, der 
ikke blev til noget. Men vi bør samarbejde mere med de andre professioner og 
blive bedre til ikke at blive spillet ud mod hinanden.  
 
Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at den lave deltagelse i de afholdte 
orienteringsmøder om OK11 og den ditto stemmeprocent til valget om 
overenskomstresultatet må tolkes som et udtryk for, at medlemmerne ikke 
brød sig om resultatet, men vidste, det ikke kunne blive anderledes.   
 

Konklusion 
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig UPP’s evaluering af forløbet i forbindelse med 
OK11 på praksisområdet. 
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3. Sager til orientering 
 

3.1 Status og opfølgning på repræsentantskabsmødet 2010 

Indstilling 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Resumé 
På repræsentantskabsmødet blev der truffet en række politiske beslutninger, 
der skal arbejdes videre politisk af hovedbestyrelsen og/eller følges op på i 
sekretariatet. Hovedbestyrelsen fik på HB-mødet i januar 2011 en oversigt 
over de forskellige opgaver - ansvarsfordelingen mellem sekretariatet og 
hovedbestyrelse – samt en status over, hvornår arbejdet igangsættes. 
Til dette møde er der produceret en oversigt med fokus på status i arbejdet 
med at føre repræsentantskabets beslutninger ud i livet. 
 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen roste overblik, men satte spørgsmålstegn ved konklusionen 
under "Forbedrede betingelser for barsel": HB mener ikke, at de politiske 
holdninger er afsøgt i den forbindelse.  
 

Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning under betingelse af, at der forberedes 
en drøftelse af punktet "Forbedrede betingelser for barsel" til 
hovedbestyrelsesmødet d. 17. november 2011. 

3.2 Opfølgning på introduktion til Ipad 

Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager andel del af introduktionen til Ipad’en som arbejds-
redskab til efterretning.  

Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog introduktionen til efterretning. 
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4. Koordineringspunkter 

 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 

Indstilling: 
At rulledagsordenen drøftes og tages til efterretning 

Resume: 
Vedlagt er en oversigt over kommende punkter til behandling i 
hovedbestyrelsen. 

Konklusion: 
Rulledagsordenen blev drøftet og taget til efterretning 

 
4.2 Orientering fra møder (7. sep. – 5. okt. 2011) 
Der blev orienteret om følgende møder: 
 
1. Praksisfondens Forskningstemadag 2011 v. hovedbestyrelsesmedlem 

Lene Christoffersen (14/9 2011) 
2. Netværksmøde med pensionerede fysioterapeuter i Region Hovedstaden 

ved regionsformand Tine Nielsen (5/10 2011) 
3. Møde i ER-WCPT på Malta v. faglig chef Karen Langvad (7-11/9) 
4. Netværksmøde med sygehusledere på UC Lillebælt v. direktør Jette 

Frederiksen (21/9 2011) 
5. ”Behandling på tværs” – konference hos Scleroseforeningen v. 

hovedbestyrelsesmedlem Lene Christoffersen (4/10 2011) 
 
Den planlagte orientering om Sundhedskartellets 12/12-konference (4-5/10 
2011) blev udskudt til næste hovedbestyrelsesmøde. Der vil desuden blive 
eftersendt en kort skriftlig orientering om mødet mellem formanden og Danske 
Regioner om en sundhedsuddannelsesstrategi (19/9 2011).  
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5. Evt.  

 
E1. Danske Fysioterapeuter får Pakkenbergprisen 2011 
Foreningen er blevet indstillet til Parkinsonforeningens Pakkenbergpris for 
arbejdet med de kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med 
Parkinson. Prisen overrækkes lørdag d. 7. oktober 2011.  
 

E2. Bemanding i Forhandlingsafdeling Offentlig 
Afdelingen er desværre ramt af en del sygdom. Der kommer en vikar, der skal 
aflaste bredt pr. d. 1. november 2011. Den vakante forhandlings-
konsulentstilling er slået op med ønsket besættelse pr. d. 1/12 2011.  
 

E3. Evaluering af store konferencer/årsmøder  
Det blev aftalt, at HB følger op på evalueringerne af de større konferencer, 
foreningen afholder hvert år, som sker i UPP, TR-rådet og Arbejdsmiljø-
repræsentantrådet. 
 

E4. Honoreringsstruktur for SU-koordinatorer 
Der blev mindet om, at der skal ligge et oplæg til næste repræsentantskabs-
møde. Sekretariatet har øje på opgaven og kigger på det internt inden jul.   
 

E5. Plan for revideringer  
4. Det blev foreslået at lægge en plan for revidering af de dele af foreningens 
love, der angår hovedbestyrelsens arbejde (§19-21), organisationshåndbogen 
og evt. andre trængende dokumenter.   
 

E6. Mødekoordinering 
5. Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan mødekoordineringen fungerer, efter 
den er rykket over på MitFysio.  
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6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 6/10 2011 
 
Der blev udtrykt ros til næstformanden og direktøren for at have styret mødet i 
formandens fravær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette Frederiksen Mette Winsløw 
Direktør  Referent 
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