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Afbud: 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 

1.  Referater til underskrift 
Referat til underskrift fra HBM 2.-3. maj 2011 
 

2. Sager til diskussion/beslutning 
2.1 Fortrolig sag 
 
2.2 Fortrolig sag 
 
2.3 Evaluering af OK11 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen evaluerer OK11 forløbet med afsæt dels i sammenskriv-
ningen af hovedforhandlingsudvalgets evaluering, dels med afsæt i relevante 
spørgsmål fra skemaet til Sundhedskartellets evaluering. 
 
Resumé: 
Danske Fysioterapeuters hovedforhandlingsudvalg har evalueret OK11 forlø-
bet. Endvidere evaluerer Sundhedskartellets forhandlingsudvalg processen 
med henblik på at afslutte evalueringen d. 24. juni. Materiale fra dels den in-



 

terne evaluering samt skemaet til Sundhedskartellets evaluering danner 
grundlag for hovedbestyrelsens behandling af OK11. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet orienterede om baggrunden for evalueringen.  
 
Kick off konferencen var et godt udgangspunkt for forhandlingerne. Henning 
Jørgensens oplæg burde dog have været for alle deltagere på konferencen. 
Der skal dog ikke være underholdning knyttet til kick off konferencen.  
 
Det blev bemærket, at der har været lidt bekymring for om forhandlingsdelega-
tionen kunne levere varen set i lyst af de rammer finanskrisen satte for for-
handlingerne. 
 
Spørgsmålet er, hvordan kick off mødet, TR info-møde i Tivolis Congress 
Center og vores egen opstart af forhandlingerne har virket? 
 
Det er vigtigt, at alle organisationers tillidsvalgte får mulighed for at deltage i 
de fælles arrangementer, der er forud for forhandlingerne. Antallet af møder 
bør vurderes i forhold til ressourceforbruget – men dette skal selvfølgelig hol-
des op i mod den effekt, det har for forhandlingsfællesskabet. 
 
Hertil blev det bemærket, at der bør tænkes over, hvilket udbytte der er, når 
hovedbestyrelserne mødes. Det er vigtigt, at der er en klar dagsorden for et 
sådant møde. Det der kendetegner gode møder er, at der en dialog og dette 
bør der være fokus på ved den fremtidige tilrettelæggelse af møderne i forbin-
delse med forhandlingerne. 
 
Det er svært at undvære møderækken. Og hvis der endelig skal undværes et 
møde så kunne måske være det fælles TR møde. 
 
Konklusion 
Bemærkningerne fra hovedbestyrelsens behandling indgår i den videre evalu-
ering i Sundhedskartellet.  
 
2.4 Referat af forskningsfondens bestyrelsesmøde den 12. april 2011 
Indstilling: 

Godkendelse af uddelinger af Forskningsfonden (bilag 1) 
Godkendelse af uddelinger af Jubilæumslegatet (bilag 2) 
Godkendelse af uddelinger af Studielegatet (bilag 3) 
 
Resumé: 
Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne, se vedlagte bilag 1-3. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
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Det blev afklaret, at det er de samme personer, der sidder i forskningsfondens 
bestyrelse og som står for uddelingerne fra praksisfonden, men dette foregår 
ikke på samme møde. 
 
Konklusion 
Hovedbestyrelsens godkendte 
Uddelinger fra Forskningsfonden  
Uddelinger fra Jubilæumslegatet  
Uddelinger fra Studielegatet  
 
2.5 Fagfestival 2012 – orientering og budget 
 
Indstilling: 
At budgettet godkendes 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Resumé: 
En orientering om den foreløbige planlægning af fagfestival 2012 samt en 
fremlæggelse af budget for fagfestivalen. Budgettet gennemgås mundtligt på 
hovedbestyrelsesmødet 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet orienterede om status i planlægningen af fagfestivalen herunder 
det foreløbige budget. 
 
Det blev fremhævet, at det overvejes at anvende midler til netværksdannelse 
og skabe rum herfor i programmet. 
 
Der blev spurgt til, hvorledes et eventuelt overskud skal anvendes. Hertil blev 
det bemærket, at det forudsættes at et eventuelt overskud tilgår foreningen – 
ligesom et eventuelt underskud skal dækkes af foreningen. Det blev bemær-
ket, at et eventuelt overskud burde øremærkes den næste fagfestival. 
 
Det blev fremhævet at prisen fortsat er overkommelig i forhold til andre kon-
gresser.  
 
Hertil blev det bemærket, at prisstigningerne virker voldsomt – og at det er dyrt 
for arbejdsgiverne at dække udgifterne til konferencedeltagelsen. Det kan få 
både offentlige og private arbejdsgivere til at være tilbageholdende i forhold til 
at betale for deres medarbejderes deltagelse. 
 
Konklusion 
Hovedbestyrelsen godkendte budgettet og tog orienteringen til efterretning. 
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2.6 Ændret budgetramme for Danske Fysioterapeuters fond for forsk-
ning, uddannelse og praksisudvikling. 
 
Indstilling: 
At fonden øger budgetrammen med 300.000 kr. om året målrettet uddeling til 
hovedområderne forskning og praksisudvikling  
 
At fonden låner 400.000 kr. af formuen til uddeling i 2011 
 
Resumé: 
Siden beslutningen om ny fondsstruktur i november 2010 og udpegning af 
specifikke temaer i januar måned har fondsbestyrelsen udarbejdet administra-
tive retningslinjer for den konkrete og daglige håndtering af fondens arbejde.  
 
I den forbindelse har fondsbestyrelsen drøftet to forhold, som nu fremlægges 
som forslag for hovedbestyrelsen: 
 
Øget ramme til uddeling 
I forbindelse med udarbejdelse af konkret budget for uddelingsåret 2011 kan 
der med udgangspunkt i aktuelle og forventede kontingentindtægter forventes 
et ”overskud” i størrelsesordenen 200.000 kr. om året.  
 
Med den generelle forventede medlemstilgang må det forventes, at dette tal vil 
stige over de næste år. Fondsbestyrelsen vurderer derfor, at der er basis for at 
hæve beløbet til uddeling med 300.000 pr. år fordelt på 100.000 til hovedom-
råde forskning og 200.000 kr. til hovedområde praksisudvikling. 
 
De 300.000 kr. finansieres af det forventede overskud samt et træk på fon-
dens formue.  
 
Lån i formuen 
På grund af annonceringsfrister m.m. har det først været muligt at udmønte ny 
fondsstruktur pr. efterårsuddelingen 2011. Det betyder, at halvdelen af budget-
rammen for 2011 er uddelt i henhold til gammel struktur. Der er således i den 
resterende budgetramme ikke tilstrækkelige midler til at uddele de besluttede 
2 årlige ph.d. stipendiater i 2011.  
 
Fondsbestyrelsen foreslår hovedbestyrelsen, at der uddeles to stipendiater, og 
at de 400.000 kr. ”lånes” i fondens formue. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Det blev bemærket, at det er naturligt, at der sker en sådan overførsel i en 
overgangsperiode, der sikrer at foreningen kommer hurtigere i gang med at 
indfri ambitionerne bag den nye struktur på forskningsområdet.  
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Konklusion 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At øge fondens budgetramme med 300.000 kr. om året målrettet uddeling til 
hovedområderne forskning og praksisudvikling  
 
At fonden låner 400.000 kr. af formuen til uddeling i 2011 
 
2.7 Fortrolig sag 
 
2.8 Faglig opsamling på ”Kvalitet i træningen” 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tiltræder de ti anbefalinger. 
 
Resumé: 
I september måned 2010 kørte kampagnen ”Kvalitet i træningen”. Målet med 
kampagnen var, at fysioterapeuter landet over reflekterede og diskuterede, 
hvad der forstås ved kvalitet i den træning, behandling og genoptræning, som 
vi tilbyder patienterne. Der indkom over 100 indlæg i debatten, som bl.a. ud-
møntede sig i debatten på repræsentantskabsmødet. Efterfølgende har ho-
vedbestyrelsen tiltrådt, at der bl.a. skal arbejdes videre med et holdningspapir 
om genoptræningsplaner m.m. 
 
Der udestår nu opsamlingen af de faglige input, som har udmøntet sig i ti an-
befalinger til at understøtte faglig kvalitet i fysioterapi. De ti anbefalinger er 
blevet behandlet i udvalg for Sundhedspolitik og analyse, og bemærkninger er 
inkorporeret i den version, der fremlægges for hovedbestyrelsen. 

For at afrunde kampagnen Kvalitet i træningen foreslås det, at samtlige fysio-
terapeutiske arbejdspladser får tilsendt en plakat med de ti anbefalinger. De vil 
sammen med plakaten modtage en folder, hvor de ti anbefalinger beskrives 
nærmere. På den måde vil Danske Fysioterapeuter kvittere for engagementet 
blandt de mange fysioterapeuter, der deltog i debatten og kampagnen.  

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der var overordnet ros til oplægget. 
 
Der blev udtrykt skepsis overfor anbefalingen om diagnosespecifik specialise-
ring. Spørgsmålet er, hvordan man skal forholde sig til specialisering? Hvor 
stor skal patientvolumen være, før man er specialist? Hvordan forholder spe-
cialisering sig til overlap mellem diagnoser? Og er det den enkelte terapeut, 
der skal specialisere sig – eller er det arbejdspladsen? 
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Hertil blev det bemærket, at foreningen generelt anbefaler en faglig specialise-
ring både på det organisatoriske og faglige plan. Men det skal måske ikke væ-
re i forhold til diagnoser. 
 
Foreningen bør desuden tænke på, at patienterne ønsker specialisering. Og at 
der generelt sker en specialisering i verden omkring os.  
 
Det blev foreslået, at lade medlemmerne være afsendere på anbefalingerne i 
stedet for foreningen. Hertil blev det bemærket, at det bør være noget forenin-
gen mener. Vi kan stå inde for anbefalingerne. 
 
Der blev lagt vægt på, at anbefalingerne bevæger sig på visionsbasis. Udfor-
dringerne er, hvorledes medlemmerne skal kunne forholde sig til anbefalin-
gerne i en hverdag præget af eksempelvis ressourcepres både i forhold til tid 
og økonomi. 
 
Hertil blev det bemærket, at anbefalingerne kan være med til at dæmme op for 
det pres, der er på arbejdspladserne. Der kan måske endda komme en god 
diskussion ud af, hvorledes kvaliteten sikres i pressede situationer. Det er så-
ledes godt at have nogle visioner som ledestjerner for det daglige arbejde.  
 
Foreningen bør være opmærksom på, at anbefalingerne vil blive ”læst” på 
mange forskellige måder af medlemmerne afhængig af deres fokusområder, 
sektorer mv. 
 
Det blev fremhævet, at anbefalingerne også kan anvendes som et politisk 
værktøj. 
 
Konklusion 
Hovedbestyrelsen godkendte oplægget med en bemærkning om, at afsnittet 
omkring specialiseringen skal præciseres. Det skal gøres klart, hvornår der er 
tale om en organisatorisk specialisering, og hvornår der er tale om en faglig 
personlig specialisering. Der kan eksempelvis være fokus på de organisatori-
ske rammer om specialisering. 
 
 
3. Sager til orientering   
3.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2011 
 
Indstilling: 
Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.kvartal 
2011 til efterretning 
 
Resumé: 
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For hele 2011 forventes med den nuværende viden et underskud på 1,48 
mio.kr. For 2011 er der budgetteret med et underskud på 1,2 mio. kr. Der er 
således tale om en lille forværring på knap 300.000 kr.  
 
Det skal pointeres, at en fremskrivning af såvel indtægter som udgifter på 
baggrund af ét kvartal rummer en stor grad af usikkerhed. Derfor er budgettet 
kun revideret på områder, hvor 1. kvartal giver anledning til en væsentlig juste-
ring af det forventede årsresultat.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der var en række afklarende og opfølgende spørgsmål til budgetopfølgningen. 
 
Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2011 til efterretning. 
 
3.2 Referat fra Etisk udvalg 
 
Indstilling 
At referatet tages til efterretning 
 
Resumé: 
Etisk udvalg har afholdt møde 11. april 2011. 
 
Udvalget har som centralt punkt behandlet temaet Etik og teknologi, pkt. 3.  
 
Udvalget fremsender hermed referat til orientering til hovedbestyrelsen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Foreningens etiske retningslinjer trænger til at blive nøje gennemgået og revi-
deret.  Det er en tidskrævende proces. Derfor vil Etisk udvalg tage på et inter-
nat, hvor retningslinjerne revideres. 
 
Desuden vil der i 2011 være fokus på etiske dilemmaer relateret til indførelsen 
af ny teknologi, samt hvordan etik kan præsenteres på Danske Fysioterapeu-
ters Fagfestival, marts 2012. 
 
Konklusion 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
3.3 Orientering fra internationalt ad hoc. udvalg vedr. WCTP generalfor-
samling, juni 2011 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Resumé: 
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Internationalt ad hoc udvalg har holdt to møder til forberedelse af Danske Fy-
sioterapeuters deltagelse i WCPTs 17. generalforsamling 18. – 20. juni 2011 i 
Amsterdam.  
 
Danske Fysioterapeuter vil være repræsenteret ved Johnny Kuhr, Esther 
Skovhus og Karen Langvad. 
Hovedbestyrelsen orienteres hermed om generalforsamlingens indhold og 
planlagte markeringer. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet gjorde opmærksom på, at det meget gennemarbejdede materia-
le på nogle områder vil blive trukket ind i foreningens arbejde. 
 
Der blev spurgt til hvilke internationale dagsordner, der særligt er relevante for 
foreningen. Hertil blev det bemærket at fx spørgsmålet om direct access og 
uddannelsespolitiske problemstillinger er eksempler på områder, hvor forenin-
gen i høj grad har draget nytte af det internationale arbejde. 
 
Der blev desuden orienteret om de politiske valg på kongressen, hvor der er 
tre kandidater til formandsposten for verdensforeningen. 
 
Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
3.4 Evaluering af regionskonferencen 23. maj 2011. 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. 
 
Resumé: 
Som afrunding af regionskonferencen 2011 forelægges hovedbestyrelsen 
evalueringerne af denne til orientering. 
 
Regionskonferencen 2011 blev for første gang afholdt som en endagskonfe-
rence, og evalueringen af dagen blev foretaget elektronisk af konferencens 
deltagere. 
 
I planlægningsgruppen sad: 
Regionsformand Brian Errebo-Jensen 
Regionsformand Tina Frank 
Regionsbestyrelsesmedlem fra Region Midtjylland Ditte Jensen  
Birgitte Kristensen sekretariatet 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der var en god dialog på regionskonferencen. Spørgsmålet er, hvordan vi un-
derstøtter arbejdet ude i regionerne, og får fulgt op på det man er nået frem 



 

til?  Der blev opfordret til at regionsbestyrelserne taler om, hvorledes der kan 
arbejdes videre med udbyttet af konferencen. 
 
Der manglede en mulighed for erfaringsudveksling mellem regionerne – den 
mere uformelle del, der er forsvundet med at skære ned på længden af regi-
onskonferencen. Der blev gjort opmærksom på, at det kun var i år, at længden 
på regionskonferencen var skåret ned til en dag.  
 
Måske var dagen for lang – flere begyndte at gå før konferencen sluttede. 
Overordnet set bør foreningen dog være tilfredse med dagen. 
 
De gode erfaringer med at inddrage et medlem fra regionsbestyrelsen i plan-
lægningen af konferencen bør følges op. 
 
Konklusion 
Evalueringen blev taget til efterretning. 
 
3.5 Status på arbejdet strategiplanen 
 
Indstilling: 
At status for arbejdet med strategiplanen tages til efterretning. 
 
Resumé: 
På mødet vil der blive givet en mundtlig status på fremdriften i strategiarbej-
det. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet orienterede om status på ”Projekt du mærker forskellen”. Fokus 
vil i første omgang være på de studerende – de nye studerende. 
 
Foreningen bør være opmærksom på resultaterne i dimententundersøgelser-
ne på skolerne – her står noget om, hvad de studerende har af ønsker til in-
troduktionen på arbejdsmarkedet. 
  
Det er vigtigt, at 7. semesters orienteringen koordineres mellem sekretariatet 
og regionsformændene. 
 
De studerende på første semester er ikke så engageret i foreningen. Dette 
kunne være en ide, at komme ud flere gange i løbet af studiet for eksempel på 
4. semester. 
  
Det er vigtigt, at være opmærksomhed på forskelligheden mellem uddannel-
serne.  
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Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
 
 
4. Koordineringspunkter 
 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Ingen 
 
Konklusion 
Rulledagsordenen sendes ud til kommentering – da hovedbestyrelsen ikke 
havde modtaget den sammen med mødematerialet. 
 
 
4.2 Orientering fra møder 
 
5. års dages symposium 
 
Forskningsenhed på SDU præsenterede status i deres forskning. Der er 9 
ph.d. studerende. Der blev sendt en hilsen til hovedbestyrelsen fra ledelsen på 
forskningsenheden, der kvitterede for at foreningen havde prioriteret midler til 
”at løbe forskningsenheden i gang”. 
 
Møde med Ole Pass 
Der var tale om et godt møde, hvor uoverensstemmelserne i forhold til den 
vederlagsfriordning blev ryddet af vejen. Det blev aftalt at vedligeholde kontak-
ten fremover. 
 
Møde med Kræftens Bekæmpelse om kræftrehabilitering 
Der er kommet et samarbejde op og stå om lymfødembehandling. Kræftens 
Bekæmpelse vil rejse et krav om et forløbsbeskrivelse på området.  
 
Desuden blev der drøftet en fælles strategi for kræftrehabiliteringen. Der vil 
være en koordinering mellem de to foreninger om satsningerne på rehabilite-
ringsområdet knyttet til kræftpakke III.  
 
Det blev bemærket, at der ønskes en politisk drøftelse af, hvad foreningen 
mener, når der snakkes rehabilitering. 
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Rektorforeningens årsmøde 
Johnny Kuhr var for første gang inviteret med til årsmøde, hvilket er med til at 
skabe udgangspunkt for en god kontakt til rektorerne. 
 
Temadage om knæ & anvendelse af forskning i praksis 
Flere end 180 medlemmer deltog i hvert af de to arrangementer.  
 
Besøg i Bulgarien 
Johnny holdt oplæg om professionsudvikling i forbindelse med den Bulgarske 
foreningens 20 års jubilæum. 
 
Rekreationsfondens bestyrelse 
Fonden har foretaget sine årlige uddelinger. Generelt er billedet, at der er 
mange ansøgninger fra trængende fysioterapeuter. 
 
Opsamling på FTF’s kursusrække 
Der vil komme en tilbagemelding til hovedbestyrelsen fra kursusrækken. 
 
Møde med sundhedsborgmesteren i Københavns Kommune 
Vi skal være mere opmærksomme på, at rehabilitering er på dagsordenen ude 
i kommunerne, så vi skal have klare meldinger parat, om hvad det er forenin-
gens medlemmer vil og kan på området. 
 
5. Eventuelt  
 
E1. Betjening af hovedbestyrelsen 
Mette Winsløw overtager fra næste møde betjeningen af hovedbestyrelsen. 
 
E2. Grunduddannelsen 
Der blev efterlyst en drøftelse af, hvad der sker i forhold til grunduddannelsen. 
Eksempelvis arbejdes der meget med e-learning i Region Sjælland – men 
spørgsmålet er om det går udover kvaliteten i uddannelsen. Hertil blev det 
bemærket, at det blandt andet er den trængte økonomi på uddannelserne, der 
er katalysator for denne udvikling. Men uddannelserne skal fortsat overholde 
uddannelsesbekendtgørelsen. 
 
Vi skal måske gå nye veje for at påvirke udviklingen på grunduddannelsen.  
 
Udviklingen på uddannelserne sættes på hovedbestyrelsens dagsorden. 
Spørgsmålet er blandt andet, hvordan udviklingen relatere sig til FTF og 
Sundhedskartellets strategi på området.  

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
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Værdierne for hovedbestyrelsen skal indgå fast under dette punkt. 
 
 For referat 
 
Janus Pill Christensen   Jette Frederiksen 
Referant    Direktør 
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