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Ad dagsordenens punkt 1: Referat til underskrift 
 
Der forelå intet referat til underskrift, 
 
Det blev indledningsvist bemærket, at det er vigtigt, at dagsordenen kommer du til tiden jf. HB for-
retningsordenen.  
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 10.05 – 03.06.2010 
 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var spørgsmål til følgende møder. 
 
Stormøde den 20. maj for tillidsrepræsentanter i Fredericia: 
 
Det var et godt møde, og det var godt at Danske Fysioterapeuter var tilstede. Det er vigtigt, at 
foreningen ved lignende arrangementer en anden gang sørger for T-shirts eller andre effekter til  
deltagerne, således at det kan ses at de repræsenterer foreningen. 
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Møde 2. juni vedrørende rehabilitering efter operation: 
 
Konferencen var afholdt af Enhed for perioperativ sygepleje. Enhederne arbejder ud fra principper-
ne i det accelererede operationsforløb, forskningsbaseret og målrettet mod at forene forskning og 
praksis. De accelererede operationsforløb anbefales da patienterne får færre komplikationer, resti-
tueres og udskrives hurtigere. 
 
Der var oplæg angående forskellige diagnoser, fx hoftebrud, benamputation, cancer mm. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer 
 
Indstilling: 
At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Konferenceoversigten skal opdateres med palitativ konference den 28. september. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning. 
 
Resume: 
Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmø-
der. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der har tidligere været en sag på dagordenen om evt. afdækning af arbejdsmiljøforholdende på 
professionshøjskolerne begrundet i dels organisationsændringer dels øget arbejdspres med im-
plementering af ny bekendtgørelse for professionsbachelor i fysioterapi. Der blev spurgt til, hvorfor 
den ikke længere optræder på rulledagsordenen. Sekretariatet vil give en tilbagemending herpå. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet  
 
Indstilling: 
At de stillede forslag til ændringer af lovene kommenteres med henblik på fremlæggelse på repræ-
sentantskabet. 
 
At de stillede forslag til ændringer i de kollegiale vedtægter kommenteres med henblik på frem-
læggelse på repræsentantskabet. 
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At de stillede forslag fra TR rådet drøftes.  
 
Resume: 
Nye forslag til ændring af lovene 
I forbindelse med forberedelse af repræsentantskabsmødet har sekretariatet fulgt op på hovedbe-
styrelsens ønsker om, at reglerne for kontingent for de studerende klarlægges. Der fremlægges på 
den baggrund et udkast til forslag herom. Desuden har sekretariatet fulgt op på en mindre sproglig 
rettelse af forslaget om, hvor referatet fra repræsentantskabsmødet skal fremlægges. Endelig stil-
les der forslag om en ændring i medlemskategorien ekstraordinært passivt medlem, da denne ikke 
anvendes i sekretariatets arbejde. 
 
Nye forslag til ændring af de kollegiale vedtægter 
Der fremlægges et forslag til ændringer i de kollegiale vedtægter. Med forslaget til ændring af ved-
tægterne præciseres det, at fysioterapeuter, har mulighed for ikke at anvende titlen fysioterapeut i 
beslægtet erhverv, hvis de selv fraskriver sig autorisationen eller får denne frataget. Desuden er 
der en række redaktionelle rettelser, der følger op på ændringer i betegnelserne inden for det lov-
grundlag, hvorunder fysioterapeuter arbejder. 
 
Forslag fra TR rådet 
TR rådet har stillet fire forslag til repræsentantskabet, som forelægges hovedbestyrelsen.  
Det drejer sig om følgende forslag: 
1. Ændring i hovedbestyrelsens sammensætning – fast plads til en TR og et samarbejdsudvalgs-
medlem. 
2. Forslag om honorarer til TR medlemmer valgt til TR rådet og regionsbestyrelserne. 
3. Forslag om ændring i TR uddannelsen 
4. Forslag om at udvide TR årskonference til to dage. 
 
Det reviderede udkast til program for repræsentantskabsmødet vedlægges som bilag. 
 
Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, men de økonomiske konsekvenser 
knyttet til de enkelte forslag er beskrevet.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Forslag 1. Medlemskategorier. 
 
Der blev ønsket en omformulering af teksten i forslaget. Forslag til ny formulering vil tilgå 
sekretariatet. 
 
Bestemmelserne om udenlandske fysioterapeuter bør moderniseres. Arbejdsmarkedet har ændret 
sig således, at flere udenlandske fysioterpeuter tager længerevarende ophold i landet. Derfor bør 
de have samme rettigheder som ordinære medlemmer, og dermed også betale fuld kontingent. 
 
Det bør undersøges, om pensionister kan gives mulighed for at få samme rettigheder som 
ordinære medlemmer, således at de kan fortsætte med at være aktiv i foreningen på lige vilkår. 
 
Desuden bør der ses på det timetal pensionister kan arbejde, for at få nedsat kontingent. Måske 
bør grænsen sættes op.  
 
Der blev desuden stillet forslag om at se på efterlønnernes status i foreningen og deres kontingent. 
 
Der var støtte til at fjerne kategorien ekstraordninært passivt medlem. 
 
Forslag 2. Offentliggørelse af referatet fra repræsentantskabsmødet 
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Blev godkendt. 
 
Forslag 3. Ændring i de kollegiale vedtægter 
 
Der blev efterlyst en præcisering af begrundelsen for forslaget. 
 
Der var kommentarer til begrundelsen, der bør ændres lidt. Sekretariatet følger op herpå. 
 
Forslaget blev herefter godkendt. 
 
Forslag 4. Ændring i hovedbestyrelsens sammensætning 
 
Det blev bemærket, at forslaget kunne høre ind under en samlet gennemgang af den politiske 
organisation. Forud for sådan en strukturdiskussion bør der være en nærmere analyse af den 
nuværende struktur frem mod repræsentantskabsmødet i 2012. 
 
Der blev fremhævet, at faste pladser udfordre den nuværende demokratiforståelse. Ved at have for 
mange faste pladser kan repræsentantskabets rolle også blive undermineret. 
 
Det blev bemærket, at der sker så mange ting i foreningen, at det at åbne for faste pladser holder 
mange andre grupper i foreningen udenfor. 
 
Der er tale om en glidebanen, for der kan også være andre grupper i foreningen, hvor der kunne 
argumenteres for, at de skal have faste pladser i repræsentantskabet. 
 
Hvis TR medlemmerne vælges direkte ind i hovedbestyrelsen, vil de bryde traditionen med, at 
ingen af de nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen har bundne mandater.  
 
Det blev bemærket, at forslaget måske også skulle ses ud fra det perspektiv, at TR rådet har fokus 
på at sikre repræsentantion af en stor aktiv gruppe i foreningen. 
 
Der var enighed om, at hovedbestyrelsen ikke kunne støtte forslaget. Der blev i forlængelse heraf 
udtrykt ønske om, at gå i dialog med TR rådet omkring deres forslag. En af mulighederne kunne 
være at se på deres forslag i sammenhæng med en større strukturdrøftelse på 
repræsentantskabsmødet i 2012. 
 
Forslag 5. Vederlag til tillidsrepræsentanter 
 
Der blev henvist til, at der er forskel på det arbejde TR løser for arbejdspladsen, som de er 
aflønnet for, og det arbejde som de løser for foreningen er på frivillig basis.  
 
Forslaget åbner op for en glidebane. Hvor går grænsen for, hvem der skal honoreres i foreningen?  
 
Hetil blev det bemærket, at foreningen måske allerede har bevæget sig ud på en glidebane, hvis 
man ser på de argumenter, der er anvendt i forbindelse med tildelingen af honorar til andre 
grupper i foreningen.  
 
En mulighed kunne være, at frikøbe medlemmer af TR rådet i forbindelse med løsning af særlige 
opgaver.  
 
Det blev bemærket, at SU medlemmernes forhold er anderledes fordi der ikke ydes tabt 
arbejdsfortjeneste for det arbejde SU medlemmerne løser. Det blev fremhævet, at honoraret til SU 
medlemmer gives direkte til løsning af nogle bestemte opgaver.   
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Der blev lagt vægt på, at frivilligt arbejde er ulønnet arbejde.  
 
I stedet for at give honorarer bør der ses på arbejdsvilkår forTR rådet i stedet – og måske for de 
tillidsvalgte generelt. Et honorar giver ikke de tillidsvalgte mere tid til at løse deres opgaver. 
 
Forslaget i den nuværende form kunne ikke støttes. Det blev fremhævet, at der rent administrativt 
ligger en mulighed for at frikøbe medlemmer i særlige sammenhænge. 
 
Der skal være en evaluering på repræsentantskabsmødet vedrørende retningslinjer for 
honoreringen af SU medlemmer og kontaktpersoner. 
 
Forslag 6., 7 og 8 blev behandlet under ét. (Ændringer/udvidelse af indhold i TR uddannelsen, og 
udvidelse af TR årskonferencen) 
 
Der er reelt tale om et forslag til prioritering i det fremtidige budget. 
 
Det blev fremhævet, at man må prioritere inden for den afsatte ramme til TR uddannelsen.  
 
Det blev generelt bemærket, at forslag 6, 7 og 8 ikke bør rejses på et repræsentantskabsmøde. I 
stedet bør der tages en dialog med TR rådet omkring prioriteringen på deres område. 
Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med organisationskurser se på rammen for 
organisationskurser. Der bør også ses på, hvad vi kan lære af andre lignede organisationer i 
forhold til sammensætningen af tilbudene til deres tillidsrepræsentanter. 
 
Det blev bemærket, at den nuværende økonomiske ramme også er presset af det øgede antal TR 
medlemmer. 
 
I forhold til TR konferencen bør der ses på muligheden for at udvide konferencen til 2 dage i de år, 
hvor der er overenskomstforhandlinger. Det blev fremhævet, at det virker meget drastisk at udvide 
TR årskonferencen til to dage. Evalueringerne af den nuværende konferenceform understøtter ikke 
i særlig grad dette ønske. 
 
Forslag 9. Nedsat kontingent for medlemmerne der videreuddanner sig   
 
Forslaget skal behandles igen på mødet i august.  
 
Der skal være fokus på, om man opretholder samme rettigheder som ordinære medlemmerne.  
 
Det blev bemærket, at forslaget kan ses i sammenhæng med spørgsmålet om fastholdelse af 
medlemmer.  
 
Forslaget bør også forholde sig til de forslag, der kommer vedrørende ændring af kriterier for 
udmøntning af forskningsfondens midler. 
 
Disponering af dagsordenen til repræsentantskabsmødet 
Det blev bemærket, at der løbende bør ses på disponering af dagsordenen til 
repræsentantskabsmødet. 
 
 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at:  
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Godkende forslag 1 & 2  
 
TR rådets forslag ikke kunne støttes, men at der skal være en dialog med TR rådet omkring deres 
forslag.  
 
At der skal arbejdes videre med indholdet i forslag 9 omkring nedsat kontingent for medlemmer, 
der videreuddanner sig. 
 
3.2 - 1. behandling af budget 2011-2012  
 
Indstilling: 
At udkastet til budget 2011-12 herunder forslag til fremskrivning af medlemskontingenter m.h.p. 
videre bearbejdning af forslaget drøftes.   
 
Resume: 
Første udkast til budget 2011-12 viser et basisbudget, baseret på foreningens aktuelle aktiviteter. 
Dvs. der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med nye aktiviteter i de kommende budgetår. 
Mange af budgetposterne vil således kunne genfindes i budgettet for 2010. Dog er der foretaget 
reguleringer visse steder på baggrund af resultatet af regnskabsåret 2009, ligesom udgifter og ind-
tægter er justeret ud fra den nuværende viden om ændringer. 
Kontingentindtægterne er fremskrevet, og desuden er budgettet generelt pris- og lønreguleret.  
 
I lyset af forventningerne til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, 
forudsættes et uændret kontingent i 2011. Desuden forudsættes en stigning på 1% fra 2011- 2012.  
 
Der er i budgettet forudsat en fortsat medlemsfremgang på grundlag af nye studerende og antal 
dimittender, efter samme forudsætninger som tidligere. Dvs. der er ikke i budgettet taget højde for 
en evt. mindre medlemstilgang og/eller et øget antal udmeldelser på baggrund af de nye regler om 
reduktion i fradrag for medlemskontingent til faglige organisationer.   
 
Generel pris- og lønregulering 
Budgettet er generelt pris- og lønreguleret med 1,8% fra 2010-2011 og med 2% fra 2011-2012.1  
Den generelle pris- og lønregulering gælder dog ikke lønninger i sekretariatet, som reguleres på 
baggrund af forventningerne til overenskomstresultatet 2011 på Sundhedskartellets område. Løn-
udviklingen i sekretariatet følger disse overenskomster. Det samme gælder honorarer til HB, for-
mand og regionsformænd. I budgettet er lønninger og honorarer derfor forudsat uændrede fra 
2010-11, mens der fra 2011-12 er indregnet en stigning på 1%. 
 
Økonomisk råderum i 2011 og 2012 
Med de givne forudsætninger om medlemstilgang, kontingentfastsættelse osv. og de givne aktivite-
ter i foreningen, viser 1. budgetudkast et samlet råderum på ca. 1,3 mio. kr. i 2011 og på ca. 
500.000 kr. i 2012. Den væsentligste forskel i aktiviteterne i 2011 og 2012 er, at der er budgetteret 
med repræsentantskabsmøde og afholdelse af fagfestival i 2012.  
 
Kilde: Finansministeriets Budgetredegørelse og Kommunernes Landsforening.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet redegjorde for baggrunden for budgettet. 
 
Der var i forlængelses heraf en række opklarende spørgsmål til budgettet.  
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Der var herefter mulighed for at kommentere udgangspunktet i bassisbudgettet for at få input til 
den videre budgetlægning.  
 
Det blev bemærket, at der bør ses nærmere på retningslinjer for varigheden af konferencer, idet 
todages konferencer er væsentlig dyre end én dagskonferencer. Desuden bør der ses på 
suppleanternes muligheder for at deltage i konferencer. 
 
Der skal desuden ses på udviklingen i niveauet inden for de faglige kurser de sidste år. 
 
Endvidere skal næste budgetudkast forholde sig til udfordringen med aflønningen af SU 
medlemmer. 
 
Budgetudkastet til næste hovedbestyrelsesmødet skal som udgangspunkt forholde sig til, 
hvorledes forskellige kontingentniveauer påvirker det økonomiske råderum i foreningens budget. 
 
Der blev efterlyst nogle overvejelser vedrørende justeringen af den politiske struktur, og 
betydningen for den økonomiske ramme, der er afsat til de forskellige organer i foreningen. Der 
kan være behov for, at afsætte midler til arbejdet med at se på justeringer i den politiske struktur 
frem mod repræsentantskabsmødet i 2012. 
 
Det blev fremført, at der er behov for god tid til at drøfte budgettet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede udkastet til budget 2011-12.   
 
3.3 - Beslutning om sammenlægning af pensionskasser  
 
Indstilling: 
At en sammenlægning af pensionskasserne for Bioanalytikere, Jordemødre, Kost- og Ernærings 
faglige samt Ergo- og Fysioterapeuter godkendes. 
 
Resume: 
Bestyrelserne i pensionskassen for Bioanalytikere, Jordemødre, Kost- og ernærings faglige samt 
pensionskassen for Ergo- og Fysioterapeuter har drøftet en sammenlægning af pensionskasserne.  
 
Baggrunden for forslaget om at slå pensionskasserne sammen er blandt andet, at en fusion af 
pensionskasserne vil sikre en mere robust pensionskasse med hensyn til medlemssammensæt-
ning og forsikringstekniske udfordringer. Der henvises til Bent Hansens oplæg vedrørende fordele 
ved en sammenlægning af pensionskasserne i bilag 1. 
 
Processen omkring beslutningen af sammenlægningen af de fire pensionskasser er tilrettelagt på 
den måde, at det i første omgang er op til organisationerne, at beslutte om der skal arbejdes videre 
med fusionsplanerne.  
 
Der har i den forbindelse været afholdt et fælles møde med hovedbestyrelserne i de fire foreninger 
den 7. maj 2010. Formålet med mødet var at videreformidle viden omkring de overvejelser, der 
ligger bag forslaget om at fusionere pensionskasserne samt at give indsigt i de faktuelle forhold 
omkring pensionskassernes nuværende vilkår. Desuden var der lagt op til en dialog med hovedbe-
styrelserne, hvor det var muligt at spørge ind til baggrunden for fusionsplanerne. Materialet samt 
referatet fra mødet er vedlagt i bilag 1-4. 
 
Der blev på mødet stillet en række konkrete spørgsmål, som PKA skriftligt vil svare på. Svarene er 
endnu ikke modtaget, men vil være hovedbestyrelsen i hænde inden hovedbestyrelsesmødet. 
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I forhold til den videre beslutningsproces er det nu, at hovedbestyrelsen skal give tilsagn om, hvor-
vidt PKA kan gå videre med en iværksættelse af fusionsplaner, hvor pensionskassen for ergo- og 
fysioterapeuter indgår. Hvis sammenlægningen godkendes af hovedbestyrelsen, vil der herefter 
skulle ske en godkendelse af fusionen i de enkelte bestyrelser i de fire berørte pensionskasser. 
Endelig skal der træffes en beslutning herom på generalforsamlingen i 2011. Der henvises til bilag 
5 for et overblik over processen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev orienteret om baggrunden for indstillingen, og i forlængelse heraf blev der redegjort for 
nogle af hovedkonklusionerne fra det fælles hovedbestyrelsesmøde den 7. maj 2010. 
 
Der blev spurgt til, hvilke fordele og ulemper, der er for Danske Fysioterapeuters medlemmer ved 
en fusion. Hertil blev det oplyst, at der ikke kun er én god forklaring på, hvorfor ønsket om en 
fusion kommer på dagsordenen nu. En af hovedårsagerne til fusionsønsket er presset fra EU 
reguleringen. I forlængelse heraf vil en fusion betyde en bedre risikoprofil samt en større 
investeringsfrihed. En anden årsag er ønsket om at skabe en mere rationel drift af 
pensionskassen.   
 
Der blev i forlængelse heraf tilkendegivet, at nogle af fordelene er, at der kommer større råderum i 
forhold til investeringer af formuen. Desuden giver det en større spredning af medlemmerne med 
en bedre fordeling af udgifter og indtægter for pensionskassen. 
 
Det blev afklaret, at der endnu ikke foreligger en endelig model for bestyrelsessammensætning og 
delegeretforsamling. 
 
Det blev endvidere afklaret, at der i løbet af efteråret vil være en drøftelse af fusionsplanerne med 
delegeretforsamlingerne.  
 
Konklusion: 
Sammenlægningen af pensionskasserne for Bioanalytikere, Jordemødre, Kost- og Ernærings fag-
lige samt Ergo- og Fysioterapeuter blev godkendt. 
 
3.4 - Fradragsret for faglige kontingenter 
 
Indstilling: 
At sagen drøftes. 
 
Resume: 
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at begrænse fradragsretten for faglige kontingenter. 
 
Der er vedlagt et notat, der beskriver effekten af begrænsningen af fradragsretten for det enkelte 
medlem. Notatet beskæftiger sig blandt andet med den mulige betalingsvillighed blandt vore med-
lemmer samt opstiller forskellige fremtidsscenarier for, hvorledes en begrænsning i fradragsretten 
kan påvirke foreningen.  
 
Endelig giver notatet et bud på en række spørgsmål, der kan være relevante at drøfte i forlængelse 
af begrænsningen af fradragsretten.  
 
 
 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Det blev fremhævet, at der er tale om en væsentlig dagsorden både i relation til medlemmerne, og 
i relation til aktiviteteten i foreningen. Flere fremhævede i forlængelse heraf, at en beskæring af 
kontingentet vil få betydning for det politiske ambitionsniveau ved budgetlægningen. 
 
Det blev foreslået, at man midlertidigt sætte en stopper for vedtagelse af nye politiske initiativer, 
der har økonomisk betydning.  
 
Opmærksomheden blev henledt til henvendelsen fra TR netværket i Syddanmark. I henvendelsen  
rejses en del forskellige problemstillinger, som det kan være relevante at have med i debatten.  
TR’ernes generelle bekymring er, hvorledes de fastholder medlemmerne på arbejdspladsen.  
 
Der blev efterlyst nogle beregninger, der viser, hvorledes de forventede øgede indtægter fra 
kontingentet som følge af de flere medlemmer kan anvendes til at sætte kontingentet ned. 
 
Der blev udtryk ønske om, at kontingentet ikke reguleres de kommende år, og at det overvejes at 
sætte kontingentet ned. Det bør også overvejes, om konfliktkontingentet skal stoppes tidligere end 
planlagt. Hovedbestyrelsen bør tilkendegive i foreningens medier, at der agtes at gøre noget i 
forhold til kontingentet. 
 
Det er væsentligt, at foreningen ikke bliver grebet af panik i den nuværende situation, men 
forholder os strategisk til problemstillingen. Spørgsmålet er, om vi har fået solgt budskabet om, at 
vi også er en professionsforening til medlemmerne. Tilbudene til ”ikke medlemmer” på 
hjemmesiden bør desuden overvejes. Flere medlemmer fremhæver, at der ikke er grund til at være 
medlem af foreningen, fordi alle informationer og ydelser kan findes på hjemmesiden. 
 
Det blev bemærket, at der er stor forskel i organiseringsgraden på uddannelsesstederne. Der blev 
også advaret imod, at tro at de ældre medlemmer er trofaste medlemmer. 
 
Sekretariatet bemærkede, at der vil være behov for at præcisere en segmenteret tilbudsoversigt til 
medlemmerne. Hvad er det medlemmerne efterspørger af foreningen? Kan vi matche deres 
efterspørgsel? Desuden bør der foretages en frafaldsanalyse.  
 
Der blev udtrykt opbakning til at se nærmere på disse områder, således at der også kan foretages 
en politisk behandling af det billede, der tegner sig. 
 
Det blev klarlagt, at hvis der skal ske en adskillelse mellem de faglige kræfter i foreningen og 
foreningen, så skal det vurderes om dette påvirker betalingsvilligheden blandt medlemmerne. 
 
Nedsættelsen af kontingentet skal også ses i lyset af, at foreningen er ekspanderet de seneste år, 
så vi har været i den meget heldige situation, at kunne øge volumet i foreningens indsatsområder. 
Det skal kommunikeres til medlemmerne, at det desværre vil få betydning for aktivitetsniveauet 
nogle steder i foreningen.  
 
Mulighederne for at betale fagforeningskontingentet på anden måde fx via bruttotræksordninger 
kan eventuelt undersøges. Det er også vigtigt at have en dialog med andre organisationer om hvad 
de gør. 
 
Der var en drøftelse af, hvilken måde hovedbestyrelsens beslutning skal kommunikeres på.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
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At kontingent skal justeres ned. Sekretariatet skal arbejde videre med et forslag om, hvorledes det 
kan gøres inden hovedbestyrelsesmødet i august. Beslutningen betyder, at de økonomiske ram-
mer for budgettet afhænger af beslutningen om niveauet for kontingentnedsættelsen. 
 
At der skal sættes øget fokus på fastholdelse af medlemmerne og rekruttering af nye medlemmer. 
 
3.5 - Temanotat fra Videnskabeligt Råd Sigtelinjer for fremtidens uddannelse i fysioterapi 
 
Indstilling: 
At temanotatet drøftes og tages til efterretning 
 
Resume 
Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter fremlægger hermed sit tredje temanotat.  
 
Notatet behandler temaet Sigtelinjer for fremtidens uddannelse i fysioterapi. 
 
Notatet kan ses i sammenhæng med pkt. 3.6 Strategi for uddannelse i fysioterapi. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Punkt 3.5, 3.6 og 3.7 blev behandlet samlet, der henvises til referatet under punkt 3.7. 
 
Konklusion: 
- 
 
3.6 - Temanotat fra Videnskabeligt Råd. Forskningsbaseret uddannelser 
 
Indstilling: 
At temanotatet drøftes og tages til efterretning 
 
Resume 
Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter fremlægger hermed sit fjerde temanotat.  
 
Notatet behandler temaet Forskningsbaseret uddannelse. Der vil blive arbejdet videre med notatet 
i rådet til efteråret.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Punkt 3.5, 3.6 og 3.7 blev behandlet samlet, der henvises til referatet under punkt 3.7. 
 
Konklusion: 
- 
 
3.7 - Strategi for uddannelse i fysioterapi 
 
Indstilling: 
At notatet drøftes og godkendes. 
 
Resume: 
I forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Strategi for professionsudvikling i foråret 2009 
blev det besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt strategi for uddannelse. Arbejdet blev foran-
kret i Udvalg for professionsudvikling og uddannelse. 
 
Dette er anden behandling af strategi for uddannelse i fysioterapi. Således drøftede og kvalificere-
de hovedbestyrelsen første gang strategien i januar 2010. Der er siden arbejdet videre med den, 
idet der bl.a. er indhentet høringssvar fra hhv. studieleder på professionshøjskolerne og Videnska-
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beligt råd. Kommentarer fra Videnskabeligt råd fremgår af temanotatet Sigtelinjer for fremtidens 
uddannelse i fysioterapi. 
 
Strategien peger på fire mål for fremadrettet udvikling af uddannelse i fysioterapi: 
 

• Uddannelse i fysioterapi skal være forskningsbaseret 
• Uddannelse i fysioterapi skal foregå i en samlet og sammenhængende struktur på bache-

lor-, kandidat- og ph.d.-niveau 
• Uddannelse i fysioterapi skal omfatte udbud af monofaglig kandidatuddannelse i fysioterapi 

i direkte forlængelse af grunduddannelsen 
• Uddannelse i fysioterapi skal omfatte postgraduat uddannelse i form af diplom- og master-

uddannelser 
 
Strategien anbefaler, at der arbejdes med målene i hhv. et kortere og et længere perspektiv: 
 

• På kort sigt skal der arbejdes på at tilpasse og udvikle aktuelle system for uddannelse i fy-
sioterapi, så cross-over problemet mindskes. Der skal etableres en monofaglig kandidatud-
dannelse, som anerkender adgang for professionsbachelorer med toning fra grunduddan-
nelsen. Monofaglig kandidatuddannelse bidrager til at sikre professionen kompetencer i 
forhold til evidensbasering af fysioterapi.  
 

• På længere sigt skal der arbejdes på forskningsbasering af uddannelse i fysioterapi på alle 
niveauer. Dette vil, i lyset af den nuværende danske tostrengede struktur for videregående 
uddannelser, formodentlig betyde, at uddannelse i fysioterapi samles på universitetet med 
henblik på at sikre en nær tilknytning til et aktivt fysioterapirelevant forskningsmiljø. 

 
Notatet kan med fordel læses i sammenhæng med temanotater fra Videnskabeligt råd: 

• Akademisering og professionsudvikling i fysioterapi (HB-møde december 2009) 
• Sigtelinjer for fremtidens uddannelse i fysioterapi (HB-møde juni 2010) 
• Forskningsbaseret uddannelse (HB-møde juni 2010) 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Punkt 3.5, 3.6 og 3.7 blev behandlet samlet. 
 
Det blev bemærket, at det er et problem, at notatet fra Videnskabeligt råd vedrørende Sigtelinjer 
for fremtidens uddannelser i fysioterapi forholder sig så meget til det amerikanske 
uddannelsessystem, som er væsentligt forskelligt fra den danske og europæiske opbygning af 
uddannelserne. 
 
Hvis man ønsker en bevægelse i retning af den amerikanske model, så vil det kræve, at der skal 
tilføres væsentlig flere ressourcer til området.  
 
Spørgsmålet er, hvad det betyder for foreningen og fysioterapeuter, at vi opfatter os som en 
profession? Og hvilken udvikling ønsker andre mellemlange uddannelser? Disse spørgsmål har 
betydning, når vi indgår som medarbejdere i et sundhedsvæsen sammen med andre 
professionsbacelorer.  
 
Det blev bemærket, at foreningen bør forholde sig til, hvilke elementer vi finder relevante at styrke i 
de nuværende uddannelser. Er det de naturvidenskabelige elementer eller elementerne fra 
humaniorer.  
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Det blev fremhævet, at noget af det der ligger fast er, at foreningen ønsker en evidensbaseret 
praksis. Det er ikke bare noget, vi selv ønsker, men også noget sundhedsvæsnet kræver af 
professionen.  
 
Videnskabeligt Råds anbefaling er, at uddannelse skal blive en universitær bacelor. Det stiller krav 
til udviklingen af faget og undervisningen.  
 
Der blev spurgt til, hvorledes samarbejdet med grunduddannelserne har udfoldet sig.  
 
Sekretariatet oplyste, at der havde været en høringsrunde, hvor spørgsmålet om 
suppleringsuddannelsen har været drøftet. Rektorkollegiet har tilsluttet sig en toning af 
uddannelserne, og har med dette udgangspunkt indsendt en ansøgning til ACE danmark omkring 
akkreditering af en kandidatuddannelse i fysioterapi. Rektorkollegiet er desuden interesseret i en 
fortsat dialog med foreningen omkring udviklingen af uddannelsen. 
 
Sekretariatet oplyste desuden, at der inden for læreruddannelsen arbejdes med en model for 
integration af uddannelsesforløb mellem professionshøjskoler og universiteter. 
 
Der blev spurgt nærmere ind til den svenske model med integration af fysioterapeutuddannelserne 
på universiteterne. Måske kan der findes inspiration til udviklingen af uddannelsen ud fra de 
svenske erfaringer?  
 
Der blev desuden spurgt til inddragelsen af de forskellige professionshøjskoler i høringsrunden. 
Sekretariatet oplyste, at formanden for rektorkollegiet er blevet inddraget i første omgang, og talte 
på vegne af alle skolerne. Men uddannelserne vil blive inddraget i den videre udmøntning af  
aftalegrundlaget, hvis der kommer en godkendelse af en kandidatuddannelse i fysioterapi på 
Odense Universitet.  
 
Der blev efterlyst, at Sundhedskartellet samlet vurderer mulighederne for at få mere indflydelse 
ude på hospitalerne. 
 
Det blev afklaret, at der fortsat udestår en stillingtagen til, hvilke elementer der skal lægges vægt 
på i fremtidens uddannelse i fysioterapi. Videnskabeligt råd lægger i særlig grad op til at styrke det 
matematiske indhold i uddannelserne for at kunne skabe mere videnskabeligt evidens. Men det 
skal selvfølgelig overvejes, i hvilket omfang evidensbegrebet skal bredes ud i forhold til andre 
elementer i uddannelsen. 
 
Der blev efterlyst andre indfaldsvinkler i forhold til udviklingen af uddannelserne. Spørgsmålet er, 
om man vil kunne komme videre i forhold til ambitioner ved at give professionshøjskolerne 
forskningsret? 
 
Det blev bemærket, at kravet om at underviserne skal have en ph.d uddannelse er skrapere end 
de krav, der findes på de universitære uddannelser. 
 
Det blev fremhævet, at det er væsentligt, at underviserne ikke kun har kontakt til praksis, men også 
arbejder i praksis. Hertil blev det bemærket, at det er en udfordring at sikre balance mellem 
praksiserfaring og det at være fagligt opdateret som underviser.  
 
Det er væsentligt, at have en balance mellem hensynet til praksis, og ambitioner om større 
akademisering af uddannelserne. Hertil blev det bemærket, at ambitionen ikke er, at alle 
fysioterapeuter skal være akademikere, men at en mindre del af årgangen skal have mulighed for 
at læse videre på kandidatniveau eller som ph.d’ere. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede notatet og besluttede, at udkastet til strategi for uddannelse i fysiotera-
pi skal gennemskrives med henblik på, at præcisere på hvilke områder evidensbegrebet skal bre-
des ud. 
 
3.8 - Teknologi og fysioterapi 
 
Indstilling: 
At behovet for en målrettet indsats på området drøftes 
At hovedbestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes en strategi for teknologi i fysioterapi. 
 
Resume: 
Udviklingen inden for det teknologiske område i sundhedsvæsenet går stærkt. Der er behov for 
fysioterapeuter i dette arbejde, som kan være med til at udvælge, udvikle og implementere tekno-
logier og derved få indflydelse på den teknologiske udvikling inden for rehabilitering. 
 
Denne udvikling af teknologier til anvendelse inden for rehabilitering giver helt nye muligheder for 
professionen i form af nye jobmuligheder, bedre kvalitet af den fysioterapeutiske indsats samt en 
mere effektiv opgaveløsning. 
 
Udviklingen vil, uanset hvilken rolle fysioterapeuter spiller, få betydning for faget fysioterapi, for 
uddannelse i fysioterapi, for forskning i fysioterapi, for praksisudviklingen samt ikke mindst organi-
sering af den fysioterapeutiske indsats. 
 
Forslaget vil betyde en merudgift på ca. 25.000 kr. til mødeaktivitet. Det er sekretariatets vurdering, 
at udgiften vil kunne finansieres inden for det nuværende budget. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
3.9 - Faglige selskaber 
 
Indstilling: 
At vedlagte notat (grundnotatet) drøftes og kvalificeres med henblik på at danne grundlag for udar-
bejdelse af oplæg til repræsentantskabsmøde i november 2010. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuter har gennem de sidste to år sammen med fagfora og faggrupper arbejdet 
med en ide om etablering af faglige selskaber for fysioterapi.  
 
Hovedbestyrelsen har i løbet af denne periode drøftet spørgsmålet om faglige selskaber tre gange. 
Første gang i april 2009, hvor hovedbestyrelsen første gang blev præsenteret for grundnotatet 
”Faglige selskaber for fysioterapi”, anden gang i forbindelse med hovedbestyrelseskonferencen i 
januar 2010, hvor hovedbestyrelsen havde faglige selskaber på som temadrøftelse med oplæg fra 
hhv. Danske Medicinsk Selskab og Sundhedsstyrelsen, og tredje gang i april 2010, hvor hovedbe-
styrelsen drøftede mulige modeller for organisering af faglige selskaber. 
 
Parallelt med arbejdet i hovedbestyrelsen har fagfora og faggrupper på såkaldte dialogmøder ar-
bejdet ideen om faglige selskaber og bidraget med perspektiver med henblik på at kvalificere 
grundnotatet. Der er i forbindelse med seneste revision af grundnotatet nedsat en baggrundgruppe 
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bestående af fire medlemmer fra fagfora og faggrupper, som på vegne af øvrige har deltaget i revi-
sionsarbejdet. 
 
Vedlagte notat (grundnotatet) er tredje reviderede udgave. Denne udgave er udarbejdet på bag-
grund af hovedbestyrelseskonference, hovedbestyrelsens drøftelser vedr. organisering april 2010, 
fagfora og faggruppers seneste in-put.  
 
Nærværende grundnotatet er tænkt som en status på den aktuelle proces med beskrivelse af mo-
del for faglige selskaber. Men grundnotat er også tænkt som det baggrundspapir, på baggrund af 
hvilket, et oplæg drøftelse af faglige selskaber på det kommende kan formuleres. Oplægget vil 
sammen med udkast til projektbeskrivelse bliver forelagt hovedbestyrelsen på mødet i august 
2010. 
 
Hovedbestyrelsen bedes på aktuelle HB-møde drøfte, kommentere og kvalificere grundnotatet 
med udgangspunkt i ovenstående.   
 
Hovedbestyrelsen bedes i sine drøftelser forholde sig til spørgsmålet om økonomi til projektleder 
m.m. svarende til fuldtidsstilling. Budgetpost på ca. 600.000 skal i givet fald indarbejdes i budget 
2011/2012.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev foreslået, at der i første omgang tages en principielt drøftelse af, hvad det er foreningen vil 
med faglige selskaber? 
 
Der var støtte til at oplægget præsenteres på repræsentantskabsmødet.  
 
Der bør dog være en nærmere beskrivelse af en projektorganisering, der skal arbejdes videre med 
at afklare de forskellige problemstillinger omkring dannelsen af faglige selskaber. For der er mange 
usikkerhedskonsekvenser i forhold til økonomi og udviklingsmuligheder.  
 
Det blev fremhævet, at det er væsentligt, at foreningen går videre med udviklingen af faglige 
selskaber således under hensyn tagen til, at der ikke sker en opsplitning af foreningen. I 
forlængelse heraf blev der udtrykt bekymring for, at medlemmerne melder sig ud af foreningen til 
fordel for de faglige selskaber. På den måde hænger udviklingen også sammen med drøftelsen af 
kontingentniveauet. 
 
Det blev præciseret, at der ikke er tale om nogen flækøvelse, hvor dele af foreningen skilles ud i 
faglige selskaber. Formålet er, at få de faglige miljøer til at vokse.  På den baggrund bør der 
arbejdes videre med at udvikle ideen. Dette skal være udgangspunktet for at tage stilling til den 
konkrete organisering af de faglige selskaber. 
 
Det er vigtigt, at forholde sig til at fagfora og faggrupper i nogle sammenhænge ser sig som 
konkurrenter i forhold til foreningens kursusvirksomhed. Måske kunne arbejdet med faglige 
selskaber skabe grobund for afklaring af rollerne.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At der arbejdes videre med et kortere oplæg til drøftelsen af faglige selskaber. Oplægget skal sup-
pleres med en række spørgsmål og svar, der skal præsenteres sammen med beslutningsoplæg-
get. 
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3.10 - Forskningsstøtte til fysioterapeut 
 
Indstilling: 
At udkast til model for forskningsstøtte til fysioterapeuter drøftes. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede på deres møde i november 2008, at der 
skal etableres en funktion i Danske Fysioterapeuter, som skal støtte fysioterapeuter i processen 
med at skaffe sig adgang til ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter. 
 
Vedlagte notat er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og 
Det Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet, som aktuelt er ved at udvikle 
forskningsstøtteenhed for sundhedsområdet. 
 
Notatet beskriver en model, hvor Danske Fysioterapeuter køber sig til Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultets ekspertise vedrørende ekstern finansiering målrettet alle foreningens medlemmer. Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet forpligter sig til at opbygge og vedligeholde specifik viden og 
netværk vedrørende fysioterapirelevante fonde og puljer. Rådgivning og vejledning retter sig mod 
forskningsprojekter, kvalitetsudviklingsprojekter og faglige udviklingsprojekter.  
 
Funktionen foreslås igangsat som projekt med henblik på løbende tilpasning og evaluering efter et 
år. Funktionen forventes at kunne igangsættes 1. januar 2011. 
Årlige udgifter er af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet estimeret til kr. 800.000. Udgiften skal 
budgetlægges for perioden 2011/2012. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
3.11 - Foreningens deltagelse i fælles faglige demonstrationer  
 
Indstilling: 
At sagen drøftes. 
 
Resume: 
LO og FTF tog initiativ til at arrangere en demonstration under overskriften ”Ned til nedskærings-
pakken”.  
 
Hovedbestyrelsen har med udgangspunkt i demonstrationen ”Nej til nedskæringspakken” ønsket 
en drøftelse omkring niveauet i foreningens engagement i den aktuelle debat omkring regeringens 
besparelsesplaner.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at der er flere områder i genopretningsplanen, som vi ikke skal have en 
holdning til. Men tiltag, der gør indgreb i medlemmernes situation som eksempelvis forkortelsen af 
dagpengeperioden og mindre fradrag på fagforeningskontingentet er vi nødt til at reagere imod.  
 
Spørgsmålet er, om vi med rimelighed kan indgå i denne diskussion med det udgangspunkt som 
eksempelvis LO har gjort? Det er væsentligt, at foreningen ikke er ”forlovet” med et bestemt politisk 
parti. Derfor kan det være et problem, at være med i en bevægelse og demonstration, der bliver 
knyttet sammen med udspillet fra oppositionen. Det er derfor vigtigt, at foreningen finder sin egen 
stil inspireret af vores professionsidentitet. 
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Hertil blev det bemærket, at når vores hovedorganisation går ind og støtter en demonstration, så 
skal vi være med. FTF har fundet en god balance i udmeldingerne. 
 
Det er også væsentligt, at se nærmere på vores interne udfordringer med at være synlige i forhold 
til besparelser på eksempelvis sygehusene. Der er varslet besparelser i flere kommuner i 
hovedstadsregionen.  
 
Det blev desuden fremhævet, at foreningen skal være synlige og bakke medlemmerne op, når de 
deltager i demonstrationer, der sætter fokus på konsekvensen af besparelser på eksempelvis 
servicen i kommuner og regioner, som det eksempelvis var tilfældet ved stormødet i Fredericia. 
 
En måde at bakke medlemmerne op er, at sørge for synlighed ved disse arrangementer 
eksempelvis i form af T-shirts eller andet materiale fra foreningen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At fokus på besparelserne skal skærpes. 
 
At foreningen skal stille materiale til rådighed i forbindelse med medlemmernes deltagelse i faglige 
arrangementer, hvor foreningen har en interesse i at deltage. 
 
At hovedbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen af problemstillingen. 
 
3.12 - Status på besparelser i kommuner og regioner 
 
Indstilling: 
At sagen drøftes. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen ønskede på forrige møde at få en orientering omkring status vedrørende bespa-
relser i kommuner samt på besparelserne i regionerne herunder perspektiverne i den undersøgel-
se DSI har udarbejdet om baggrunden for den økonomiske krise på landets sygehus. 
 
Hovedbestyrelsen modtog umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet en orientering pr. mail herom. 
Orienteringen er vedlagt som bilag. 
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i orienteringen drøfter den aktuelle status. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
3.13 – Udvidet HB-møde i august 
 
Indstilling: 
At sagen drøftes. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at udvide hovedbestyrelsesmødet i august med en ekstra dag i 
forbindelse med modtagelsen af den nye direktør. I den forbindelse indstilles det at den videre 
planlægning af dagen 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 - Lønkommission  
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning. 
 
Resume: 
Lønkommissionen har nu afsluttet sit arbejde, og kommissions arbejde blev offentlig fredag den 
28. Maj 2010.  Danske Fysioterapeuters hjemmesidetema: http://fysio.dk/offentlig/Ligelon/, har et 
fyldigt referat af kommissionens anbefalinger. 
 
Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om overvejelser i 
forlængelse af lønkommissionens anbefalinger. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
4.2 - Beretning fra Fagligt Udvalg 2009 
 
Indstilling: 
At beretningen for Fagligt Udvalg tages til efterretning. 
 
Resume: 
Der er udarbejdet beretning for Fagligt Udvalgs virksomhed. Beretningen er tilsendt parterne. Be-
retningen er vedlagt som bilag, og det indstilles at hovedbestyrelsen tager denne til efterretning.  
 
Der kan rekvireres yderligere materiale vedrørende det faglige udvalgs virksomhed ved henven-
delse til sekretariatet. Det drejer sig om: 
 

• Analyse af fysioterapiydelser i overenskomsten og sammenligning med SKS koder  
• Evaluering af Udvidet Rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter, rapport 
• Kritisk evaluering af udvidet rygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter, rapport 
• Krav til udviklingsklinikker  
• Psykomotorisk fysioterapi, rapport 
• Kommissorium for Fagligt Udvalg 
• Forretningsorden for Fagligt Udvalg 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
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4.3 - Referat fra TR-rådets møde den 18. maj 2010 
 
Indstilling: 
At referatet i øvrigt tages til efterretning 
 
Resume: 
Mødet var det første efter Årskonferencen for TR. På mødet blev et nyt medlem (Ingelis Ribber-
holt) budt velkommen og TR-rådet konstituerede sig med Kirsten Ægidius som fortsat formand. 
 
I øvrigt var hovedpunkterne på mødet: 

• evaluering af Årskonferencen  
• forberedelse til repræsentantskabsmødet.  

 
Ang. sidstnævnte har TR-rådet beskrevet tre forslag, som de ønsker HB skal drøfte.  
 
TR-rådet afventer en tilbagemelding fra HB eller sekretariatet om det videre forløb. 
 
TR-rådets forslag til repræsentantskabsmødet behandles under pkt. 3.1 ”Forberedelse af repræ-
sentantskabsmødet” 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
4.4 - Referat fra Videnskabeligt Råd 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume 
Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 10.maj 2010. 
 
Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til Hovedbestyrelsen 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
4.5 - Referat fra udvalg for sundhedspolitik og analyse 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Vedlagt er referat fra udvalgets møde den 13. april 2010. Desuden vedlægges kopi af de to oplæg 
som blev afviklet på udvalgets møde. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
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4.6 - Referat fra Specialistrådets møde 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
At orientering om godkendelse af 1 ansøger til specialist i fysioterapi tages til efterretning 
 
Resume: 
Specialistrådet blev orienteret om plan for opdatering/revision af ordningen.  
Specialistrådet kommenterede udkast til ansøgningsprocedure for fornyet godkendelse. 
 
3 medlemmer havde indsendt ansøgning til godkendelse: 
 
1 medlem blev godkendt således: 
Muskuloskeletal fysioterapi, Steffan Christensen 
Muskuloskeletal fysioterapi, 1 ansøgning sat i venteposition. 
Neurofysioterapi, 1 ansøgning sat i venteposition           
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
4.7 - Evaluering af regionskonferencen 1. og 2. juni 2010  
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. 
 
Resume: 
Som afrunding af regionskonferencen 2010 forelægges hovedbestyrelsen evalueringerne af denne 
til orientering. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet gennemgik resultatet af den skriftlige evaluering. 
 
Der var ros til arrangementsgruppen. Der var tale om meget relevante emner for foreningen. Det 
var godt med de forskellige arbejdsgrupper på tværs af regionerne.  
 
Det blev efterlyst, at panelet – når der drøftes nye opgaver og fysioterapeuters uddannelseniveau 
– også er sammensat af en repræsentant fra uddannelserne. 
 
Det bør overvejes om evalueringen kan fokuseres yderligere.  
 
Opfølgningen på regionskonferencen blev drøftet. Sekretariatet oplyste, at der er ved at blive 
foretaget en sortering af input fra regionskonferencen. Herefter vil der i forhold til de enkelte emner 
blive foretaget en vurdering af, hvorledes problemstillingerne kan drøftes videre i 
hovedbestyrelsen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning. 
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4.8 – Støtte til fysioterapeutrelevante forskningsmiljøer 
 
Indstilling: 
At rådgivningen fra Videnskabeligt råd tages til efterretning. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har på sit møde i januar 2010 behandlet spørgsmålet 
om foreningens støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer. 
 
Danske Fysioterapeuter har gennem de sidst 10 år haft fokus på behovet for, at fysioterapi udvikler 
egen forskningstradition dels for at sikre relevant professionel udvikling dels for at imødekomme 
omgivelsernes krav om evidensbaserede sundhedsydelser. 
 
Danske Fysioterapeuter har som led i dette arbejdet målrettet for etablering af fysioterapirelevante 
forskningsmiljøer og har bl.a. haft en særlig aktie i etablering af Forskningsinitiativet for fysioterapi 
på Syddansk Universitet og det kliniske professorat i muskuloskeletal rehabilitering ved Institut for 
Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. 
 
Jævnfør Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling anser Danske Fysio-
terapeuter overordnet forskning for at være en samfundsopgave, og forskning bør derfor finansie-
res med offentlige midler. Danske Fysioterapeuter har imidlertid valgt i en opstartsperiode at støtte 
forskningsinitiativer, som foreningen anser som vitale for at sikre professionen et relevant og nød-
vendig udgangspunkt for forskningsbasering. Danske Fysioterapeuter har desuden egen Forsk-
ningsfond og er part i den overenskomstbaserede Praksisfonden, som begge giver støtte til kon-
krete forskningsprojekter. 
 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse vurderer, at der flere steder i landet udvikles forsk-
ningsmiljøer, som på samme måde som de ovennævnte kan bidrage til professionens udvikling 
med fysioterapirelevant forskning. Der savnes imidlertid aktuelt et overblik over, hvilke miljøer der 
findes, hvad de forsker i, og på hvilken måde de vurderes at bidrage/kunne bidrage til evidensba-
sering og udvikling af fysioterapi. Ligeledes savnes et overblik over behovet for udvikling af forsk-
ningsmiljøer fremadrettet med henblik på en relevant forskningsmæssig dækning af det fysiotera-
peutiske fagområde. 
 
Hovedbestyrelsen har derfor bedt Videnskabeligt råd om in-put til etablering af vurderings- og be-
slutningsgrundlag i forhold til fremtidig støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer.  
 
Videnskabeligt råd har udarbejdet på den baggrund udarbejdet: 

• Notat. Oversigt over aktuelle fysioterapirelevante forskningsmiljøer i Danmark 

• Notat. Støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer: Kvalitetskriterier for vurdering fysiote-
rapirelevante forskningsmiljøer 

 Der henvises i øvrigt til Notat. Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante forsknings-
miljøer (6.12.09/HB-møde 14.1.10) 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
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5. Eventuelt 
 
E1. Medlemskab af DSA’s bestyrelse 
Punktet blev udsat 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev udtryk kritik af, at disponeringen af dagsordenen betød, at der ikke var tid nok til drøfte 
den aktuelle udvikling i forhold til besparelser i regioner og kommuner. 
 
Janus Pill Christensen, referent 
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