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          13. november 2008 
                                                                                                                            J.nr. 421.1 
                      JD/VV 
                      (rettet 28.11.2008) 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Birgitte F. Kure 
  Lene Christoffersen 
  Brian Errebo-Jensen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank  
  Lise Hansen  

 Carsten B. Jensen 
 Marianne Breyen 
 Solvejg Pedersen 
 Kirsten Ægidius 
 Vibeke Brinkmann Kristensen 
 
Afbud: Tine Nielsen 
 
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Vita Vallentin, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
   
  
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forelå ingen referat til underskrift. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 15.09-07.10.2008 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Resume: 
Mødeaktivitetsliste for perioden 16.9.-8.10.2008. Såfremt der måtte være forespørgsler på de 
enkelte mødedatoer, bedes disse af hensyn til sagsbehandlingen foreligge senest 2 hverdage før 
hovedbestyrelsesmødet kl. 12.00. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der blev spurgt til mødet den 7.10.2008 på SDU om professorat. 
 
Johnny Kuhr orienterede om mødet på SDU, som drejede sig om, at Eva Roos har fået et 
professorat i Lund. Eva Roos mente, at hun godt kunne klare Lund 90% og SDU 10%; det vil sige 
ca. 1 dag om ugen på SDU. Hun vil formentlig få titel af seniorforsker på SDU.  
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Hvad skal strategien være i forhold til SDU. 
 
Hovedbestyrelsen spurgte, hvornår Master i Fysioterapi kan udbydes. 
 
Der foreligger et færdigt program for fysioterapi, men der er diskussion om, hvor masteruddan-
nelsen skal foregå, om det skal være på Professionshøjskolerne eller på Universiteterne. 
 
Det blev samtidig oplyst, at der er ønsker om mange forskellige masterer. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen ønsker emnet professionsudvikling / strategi taget op på HB-konferencen. 
 
 
2.2 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning 
 
Resume: 
Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmø-
der. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen ønskede, at principper for kursustilbud rykkes fra HB-mødet den 27. november 
2008 til HB-mødet den 12. december 2008, idet det hænger sammen med Danske 
Fysioterapeuters strategi på uddannelsesområdet, som er på HB-mødet den 12. december 2008 
 
I budgettet til repræsentantskabet er indregnet indsatsen over for de studerende. Der blev 
gjort opmærksom på, at indsatsen over for de studerende og servicen for de studerende er 
to forskellige ting.  
 
Konklusion: 
Indsatsen over for de studerende kan komme på dagsordenen til et hovedbestyrelsesmøde igen, 
hvis der er nogle i hovedbestyrelsen, som ønsker det. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Temaer til HB konferencen 2009 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter og beslutter temaer for HB konference 2009. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen afholder i januar 2009 den årlige HB konference. I den forbindelse skal hoved-
bestyrelsen nu i gang med at komme med input til planlægningen af konferencen. 
 
Konferencen afholdes ca. 2 måneder efter den nyvalgte hovedbestyrelse er trådt sammen efter 
repræsentantskabsmødet, og i den forbindelse er der blandt andet tidligere udtrykt ønske om, at 
hovedbestyrelsen fokuserer på samspillet og forudsætningerne for det politiske arbejde i hovedbe-
styrelsen. Nedenfor fremgår de forslag, som hovedbestyrelsen tidligere har ytret ønske om kunne 
indgå, som en del af HB konferencen i januar måned: 
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- Forventning og roller internt i hovedbestyrelsen (HBM 20.-21.08.08) 
- Politisk uddannelse (HBM 20.-21.08.08) 
- Generel drøftelse fremadrettet for efteruddannelsesbehovet i hovedbestyrelsen (HBM 20.-

21.08.08) 
- Drøftelse af Danske Fysioterapeuters professionsstrategi (HBM 23.-24.09.08) 
- Drøftelse af Danske Fysioterapeuters uddannelsesstrategi (HBM 23.-24.09.08) 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og beslutter temaer for HB konferencen 2009. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Strategi og profession må gerne være en hel dag. 
Der blev foreslået en ekstern konsulent til emnet ”forventninger og roller internt i 
hovedbestyrelsen”. 
 
Der blev bl.a. foreslået følgende emner: 
• Arbejde med os selv 
• Sundhedsforsikringer / -ordninger. Der blev oplyst, at udvalget sundhedspolitik og analyse har 

taget emnet op. Udvalget arbejder på et udkast til hovedbestyrelsesmødet i januar. 
• Pensionsordninger / arbejdsmarkedspensioner 
• Evaluering af strejken i et fremadrettet perspektiv. Sundhedskartellet afholder 

evalueringskonference sidst i oktober 2008. 
• Opfølgning fra repræsentantskabsmødet 
• Hvad er et godt hovedbestyrelsesarbejde og et godt samarbejde centralt og decentralt. 
• Udvalgsstrukturen - Der blev meddelt, at udvalgsstrukturen er på hovedbestyrelsesmødet den 

27. november 2008 men ønskes også på HB-konferencen. 
• Flerfaglig forening var det bare en ballon, eller mener vi noget med det. 
 
Konklusion: 
Hovedemner til HB-konferencen: 

Professions- og uddannelsesstrategi 
Hovedbestyrelsesarbejdet 

 
Forsikringsdelen på hovedbestyrelsesmødet i januar. 
 
Obligatorisk arbejdsmarkedspension kommer på et senere hovedbestyrelsesmøde 
Ekstern konsulent til emnet forventninger og roller internt i hovedbestyrelsen vil tage for meget tid 
på HB-konferencen, det kunne være et emne på et kursus for hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 
3.2 - Opfølgning op DSI rapporten   
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppe. 
 
Resume: 
DSI har på vegne af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen udarbejdet et debatop-
læg, der omhandler de fremtidige opgaver og organisering på sygehusene. I foråret var der ind-
kaldt til et fælles møde mellem de to foreningers hovedbestyrelser, hvor debatoplægget blev disku-
teret. Her blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de to 
hovedbestyrelser, der skal arbejde videre med de problemstillinger, der rejses i debatoplægget.  
 
Efterfølgende har de to hovedbestyrelser udpeget repræsentanterne til arbejdsgruppen.  
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Nu foreligger forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, som er udarbejdet på baggrund af be-
slutningerne på det fælles møde. Kommissoriet blev behandlet på et møde i Ergoterapeutforenin-
gen 1. – 2. oktober 2008.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen diskuterede DSI rapporten, de vil have ændret ”specialiserede” til 
”kvalificerede”. 
 
Hovedbestyrelsen havde flere  spørgsmål og kommentarer til rapporten. 
 
Arbejdsgruppen skal se på det manglende i rapporten bl.a. kommunalreformen, sygehus-
strukturen, supersygehuse og de små sygehuse, der nedlægges. Der skal ses 5 – 10 år frem. 
 
Kommissoriet: 
Det er ikke udvalget, der skal komme med anbefalinger, det er hovedbestyrelsen, som skal komme 
med anbefalingerne. 
 
Konklusion: 
Ergoterapeutforeningen skal spørges om specialiserede kan ændres til kvalificerede. 
 
Forord til rapporten skal udsendes til hovedbestyrelsen til godkendelse. 
 
Et flertal af hovedbestyrelsen gik ind for offentliggørelse af rapporten. 
 
Et mindretal af hovedbestyrelsen, bestående af Lise Hansen, tilkendegav, at hun opfatter notatet 
fra DSI til brug for en yderligere intern politisk drøftelse og strategiformulering i Danske Fysiotera-
peuter og Ergoterapeutforeningen. 
Lise Hansen anser derfor ikke notatet som velegnet til offentliggørelse på hjemmesiden men anbe-
faler, at det bruges som udgangspunkt for en yderligere debat i relevante fora. Det kunne eksem-
pelvis være at afholde en temadag for vores terapeutiske sygehusledere. 
 
3.3 - Forberedelse af repræsentantskabsmødet – drøftelse med udgangspunkt i den ud-
sendte dagsorden 
 
Indstilling: 
Drøftelse med udgangspunkt i den udsendte dagsorden. 
 
Resume: 
- 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Forretningsordenen blev diskuteret, det blev oplyst, at den ikke skal til afstemning på repræsen-
tantskabsmødet. 
 
Hovedbestyrelsen gennemgik de forslag til love og kollegiale vedtægter samt forslag til beslutning, 
som ikke er fremsat af hovedbestyrelsen. 
 
Forslag til love og kollegiale vedtægter: 
 
Forslag nr. 3: Nedsættelse af formand/næstformands valgperiode til 2 år. 
Politisk arbejde er langsigtet, og det tager tid at opnå indflydelse og tillid til andre organisationer 
m.m. 
Økonomisk vil det også blive dyrt med valg hvert 2. år. 
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Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Et mindretal bestående af Lene Christoffersen, Tine Nielsen og Lise Hansen støtter forslaget. 
 
Forslag nr. 4: Forslag om ens valgperiode for regionsformænd og formand/næstformand på 
3 år. 
Regionsformændene har også brug for at komme ind i det at være regionsformænd, så 2 år er for 
lidt, 3 år vil være godt for alle. 
Det vil vare et stykke tid, inden det kan træde ikraft p.g.a. de forskellige valgtidspunkter. 
Hvorfor skal det være ens, der er forskel på opgaveløsningen, det kan være 4 år til formand/ 
næstformand og 3 år til regionsformændene.  
Politisk arbejde tager tid – og det er både centralt og regionalt. Spørgsmålet er, om det vil afholde 
nogle for at opstille til regionsformand, hvis det bliver 4 år. Det vil være det samme, om man stiller 
op til formand eller regionsformand.  
 
Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Et mindretal bestående af Lene Christoffersen, Tine Nielsen og Lise Hansen støtter forslaget. 
 
Forslag nr. 5: Udvidelse af regionsformændenes valgperiode på 4 år. 
Do. argumentation som ovenfor. Dog blot ikke forslaget om tre år som et kompromis mellem to og 
fire år. 
Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af Johnny Kuhr, Birgitte F. Kure, Brian Errebo-Jensen, 
Lise Hansen, Tine Nielsen, Tina Frank, Tina Lambrecht, Marianne Breyen støtter forslaget. 
 
Et mindretal bestående af Solvejg Pedersen, Kirsten Ægidius, Carsten B. Jensen, Lene 
Christoffersen kan ikke støtte forslaget 
 
Forslag nr. 16: Ændring af repræsentantskabets sammensætning 
Det har været en positiv udvikling, at FFF sidder i repræsentantskabet. Det har givet et bredere, 
kvalificeret og  nuanceret repræsentantskab, og det giver også et ansvar til FFF, da faget er en 
vigtig del af Danske Fysioterapeuter. 
Det er for tidligt at ændre på sammensætningen, der kan senere drøftes antallet af 
repræsentanter. 
 
Et flertal af hovedbestyrelsen  kan ikke støtte forslaget. 
 
Et mindretal bestående af Kirsten Ægidius støtter forslaget. 
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Forslag nr. 17: Repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmers mandat 
Det er ikke et problem, at et hovedbestyrelsesmedlen udtræder, og suppleanten indtræder. Men 
det er bekymrende, at én uden for repræsentantskabet sidder i hovedbestyrelsen. 
 
Et flertal af hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Et mindretal bestående af Tine Nielsen, Carsten Jensen, Johnny Kuhr, Birgitte Kure og Kirsten 
Ægidius støtter forslaget. 
 
Forslag nr. 19: Mulighed for afholdelse af særskilt suppleantvalg til repræsentantskabet i 
regionerne 
 
Hovedbestyrelsen støtter forslaget. 
 
Forslag nr. 20: - Konsekvensændring som følge af ønske om sondring mellem offentlig og 
privat praktiserende fysioterapeut  
Argumentation ud fra ordet ”privat” vil ikke klargøre begreberne yderligere, da både fysioterapeuter 
med og uden overenskomst, er privatpraktiserende. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 21: - Konsekvensændring som følge af ønske om sondring mellem offentlig og 
privat praktiserende fysioterapeut  
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 24: Privatpraktiserende uden for udvalgene skal have plads i alle relevante 
udvalg/råd 
Hovedbestyrelsen skal se på udvalgsstrukturen, så der bliver mulighed for, at andre kan komme 
ind i udvalgene. Der skal ses på, hvem der skal sidde i udvalg 4 og 5. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 25: Ændring af forkortelsen for Danske Fysioterapeuter 
En enig hovedbestyrelsen vil komme med et ændringsforslag: DF slettes fra lovene i Danske 
Fysioterapeuters medlemshåndbog. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 1: Retningslinier for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for 
praktiserende fysioterapeuter 
En enig hovedbestyrelsen vil komme med et ændringsforslag: Medlemmerne af SU kan selv 
konstituere, hvem der skal sidde i regionsbestyrelsen. 
 
Hovedbestyrelsen foreslår, at dirigenten tager forslag 1 og 3 samtidigt. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
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Forslag nr. 3: Retningslinier for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for 
praktiserende fysioterapeuter 
Hovedbestyrelsen foreslår, at dirigenten tager forslag 1 og 3 samtidigt. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslag 3 alene. 
 
Forslag nr. 4: Praktiserende fysioterapeuter deles i offentlige praktiserende og privat 
praktiserende 
Hvis forslaget er faldet i lovene, skal der tales om det i forslag til beslutning. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 9: Etablering af sekretariatsfunktion, der kan rådgive om fundraising 
Der er mange kommuner og regioner, der arbejder med fundraising. Der kan lægges noget på 
hjemmesiden, som henviser til information om fundraising. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 10: Etablering af 10 mio. kr. pulje til forskning i 2009 
Hovedbestyrelsen var enige om, at forskning er et offentligt anliggende. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 11: Politikker/strategier i alle relevante udvalg 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 12: Afvikling af praktikperioder på fysioterapiklinikker 
Hovedbestyrelsen har en positiv tilgang til forslaget men vil ikke pålægges det. 
 
Hovedbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
 
Forslag nr. 13: Elektronisk tilgang til videnskabelige tidsskrifter og databaser 
Der kan godt være lidt skævhed i, hvem der har adgang til databaser. Der er flere steder hvor 
fysioterapeuter har adgang til databaser, bl.a. Fysioterapeutskolen i Ålborg, universitets-
hospitalerne m.m.  Hovedbestyrelsen vil arbejde for, at alle får adgang til videnskabelige tidsskrifter 
og databaser. 
 
Hovedbestyrelsen støtter de overordnede principper i forslaget.  
 
Budget: 
Hovedbestyrelsen gennemgik budgettet. Der var flere opklaringsspørgsmål. 
 
Hovedbestyrelsen var enige om, at der er flere poster, der skal ses på i 2009; bl.a. de fysiske 
rammer for sekretariatet, der vurderes som dyre med svingende kvalitet mv. 
 
Der var desværre sket en fejl i beregningen til kontingentopkrævning, idet der var ikke blevet 
indregnet samtlige de nye tal fra overenskomsten. Konkret betyder det, at der med de nye tal 
kunne have været opkrævet 4,34 % mod de nuværende 4%. 
 
Hovedbestyrelsen var enig om ikke at opkræve det fulde beløb på 4,34% men fastholde de 4%. 
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Konklusion: 
Der udarbejdes en ny side, som udsendes til repræsentantskabet m.fl. 
 
3.4 - Arbejdsmiljøindsatsen på det offentlige område 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at der etableres et Sikkerhedsrepræsentantråd (SRR) i 1. halvår af 2009.           
 
Resume: 
I forbindelse med vedtagelsen af den nye politiske struktur med 5 politiske underudvalg til hoved-
bestyrelsen, besluttede hovedbestyrelsen at nedlægge arbejdsmiljøudvalget, som var et tværgå-
ende underudvalg underlagt hovedbestyrelsen. 

Den politiske begrundelse var, at arbejdsmiljø skulle sættes på dagsorden i de 5 nye politiske ud-
valg. Som en konsekvens af denne beslutning blev arbejdsmiljøområdet omplaceret sekretariats-
mæssigt, således at arbejdsmiljøindsatsen inden for det offentlige arbejdsmarked (inkl. sikkerheds-
repræsentanter) betjenes af forhandlingsafdelingen offentlig. Arbejdsmiljøindsatsen på klinikker 
blev omplaceret til praksisafdelingen. 

Sagsbehandling og bistanden til arbejdsskader bliver fortsat håndteret af ekstern tilknyttet social-
rådgiver. 

Dette notat omhandler alene de tiltag, som anbefales inden for den offentlige sektor. 

Forhandlingsafdelingen offentlig har siden efteråret 2007 og frem til sommer 2008 brugt alle resur-
ser til at håndtere overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og den efterfølgende 
konflikt. 

Administrativt har afdelingsledelsen derfor prioriteret at udskyde en øget indsats over for sikker-
hedsrepræsentanter og arbejdsmiljøarbejdet på det offentlige område. Prioriterede opgaver har 
været medlemshenvendelser og serviceringen af sikkerhedsrepræsentanter på baggrund af hen-
vendelser til sekretariatet. 

Indsatsen og fokusområder har efterfølgende været drøftet, og handlingsplanerne beskrevet i ved-
hæftede notat iværksættes for det resterende år og 2009 / 2010. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Idéen med et SR-råd og netværk er godt for SR. 
SRerne vil gerne have et regionalt netværk. 
 
Der blev spurgt, om det er erstatning for gamle arbejdsmiljøudvalg, og der blev oplyst, at det er det 
ikke. 
 
Der er behov for, at der gøres en koordineret og sammenhængende arbejdsmiljøindsats for fysio-
terapeuter.  
 
Der skal ske noget på arbejdsmiljøområdet, det skal bl.a. fylde mere i udvalg 4 og 5. Hvilke 
kompetencer skal der til for at få arbejdsmiljø mere ind i arbejdet. 
 
Når udvalgsstrukturen skal diskuteres, skal der overordnet ses på arbejdsmiljøet. 
  
Man kan evt. samarbejde med Ergoterapeuterapeutforeningen om arbejdsmiljø. 
 
SR-rådet skal bestå af 5 medlemmer, og SR-rådet skal ikke have så mange møder som TRR. 
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SR-rådet skal se på, hvordan vi får lederne med. 
 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har sat en undersøgelse i gang om, hvad 
SRerne har brug for.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen vedtog indstillingen. 
 
3.5 - Videnskabeligt råd  
 
Indstilling: 
At etablering af Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter vedtages 
At kommissorium for Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter godkendes 
At procedure for udpegning af medlemmer til Videnskabeligt råd igangsættes. 
 
Resume: 
Spørgsmålet vedrørende etablering af Videnskabeligt råd har tidligere været drøftet på hovedbe-
styrelsesmøde den 14. Maj 2008. 
 
Der foreligger nu jf. vedlagte bilag udkast til kommissorium for Videnskabeligt råd. Kommissoriet 
præciserer, at etablering af et videnskabeligt råd er led i en samlet indsats for at sikre, at professi-
onen udvikles på videnskabeligt grundlag og kontinuerligt tilføjes ny viden. Kommissoriet præcise-
rer endvidere, at Videnskabeligt råd refererer til og skal være rådgivende for hovedbestyrelsen i 
forhold til udvikling af forskningsstrategi, udpegning af indsatsområder samt udvikling af videnska-
belige selskaber i Danske Fysioterapeuter. 
 
Kommissoriet præciserer, at Videnskabeligt råd består af 5 medlemmer, som alle er udpeget af 
hovedbestyrelsen på baggrund af opslag og ansøgning, og at disse honoreres med kr. 15.000 pr. 
år. plus transport. 
 
Finansiering af Videnskabeligt råd er fremlagt som et budgetforslag til 2009 – 2010. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der blev spurgt om, etablering af Videnskabeligt råd er indregnet i budgettet. Det blev oplyst, at det 
er indregnet i budgettet, som hovedbestyrelsen fremlægger til repræsentantskabet. 
Der er en fælles interesse i dokumentation. 
Hovedbestyrelsen ønskede, at formål rettes til opgave.  
 
Konklusion: 
Når det sidste møde med FFF er afholdt, skal det på et hovedbestyrelsesmøde igen. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingerne. 
 
3.6 - Behandling af ændringsforslag til forslag til Lederpolitik 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter og vedtager omfang af ændringsforslag til forslag til Lederpolitik. 
 
Resume: 
I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet den 24. september 2008 fik sekretariatet til opgave at 
udbygge Lederpolitikken med en strategisk vinkel. Dette nye forlag blev sendt til høring pr. mail 
blandt hovedbestyrelsen og fik tilslutning fra et flertal i hovedbestyrelsen.  
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For inden udløbet af tidsfristen torsdag den 2. oktober 2008 fremsatte Johnny Kuhr et ændrings-
forslag, som pga. forslagets omfang udløste en ny høringsrunde. Den nye høringsrunde udløb 
søndag den 5. oktober 2008 kl. 16.00. 
 
Den sidstnævnte høringsrunde har afstedkommet så mange betragtninger om indhold og procedu-
rer, at hovedbestyrelsen bedes tages stilling til, om hovedbestyrelsen skal vedtage at fremsætte 
ændringsforslag til forslag til Lederpolitik. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen gav udtryk for, at de fremover ikke ønsker høringer udsendt pr. mail samt at der 
ikke kan vedtages noget pr. mail iflg. hovedbestyrelsens forretningsorden. 
Hovedbestyrelsen ønsker, at de steder, der står fysioterapeutisk ledelse, der fjerner man 
fysioterapeutisk. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen gav Johnny Kuhr og Birgitte Kure mandat til at udarbejde et ændringsforslag. 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 - Orientering om internt organisationsudvikling i Danske Fysioterapeuter – udsat fra tidli-
gere møder 
 
Indstilling 
At orientering tages til efterretning. 
 
Resume: 
På mødet vil der blive givet en mundtligt orientering omkring status for den interne organisations-
udvikling i Danske Fysioterapeuter. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Direktøren orienterede om følgende emner: 
1) tankegangen bag de anvendte ledelsesprincipper 
2) status på ledige stillinger i sekretariatet 
    it-medarbejder 
    økonomimedarbejder 
    jurist 
3) konkrete fokuspunkter 
    kursusadministration 
    it 
    økonomistyring 
    ”hvor skal vi hen” 
4) Generel status 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.2 - Anerkendelse i forbindelse med tillidshverv 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager sekretariatets anbefaling til efterretning. 

 10 af 12 
 



 HBM/16/10/2008  

 
Resume: 
Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde den 8. april 2008, at sekretariatet skulle udarbejde et 
oplæg om anerkendelse af tillidshverv til senere drøftelse. I forhold til rulledagsorden har punktet 
været fastsat til behandling til oktober. 
 
Sekretariatet anbefaler hovedbestyrelsen, at dagsordenspunktet udskydes til efter repræsentant-
skabs-mødet, således at det fra sekretariatet kommende oplæg medtager de af repræsentantska-
bets beslutninger, som omhandler tillidshverv. 
 
Punktet placeres på rulledagsorden til hovedbestyrelsesmøde i februar 2009. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Ingen 
 
Konklusion: 
Punktet udsat til efter repræsentantskabsmødet 2008. 
 
5. Eventuelt 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der var  med HB cirk. udsendt materiale om konferencen ”Den Kroniske patient”. Birgitte Kure 
oplyste, at hun deltager i konferencen. 
 
Når Danske Fysioterapeuter afholder konferencer f.eks. TR-årskonferense og Årskonference for 
praktiserende, ville det være godt, hvis man kan planlægge, at der ikke kommer flere konferencer i  
samme uge.  
 
Når der bliver sendt invitation ud til hovedbestyrelsen, må der gerne stå, om man forventer, at 
hovedbestyrelsen deltager, og evt. under hvilke punkter det ville være aktuelt, at hovedbestyrelsen 
deltager. 
 
Der var ønske om, at hovedbestyrelsen koordinerer, hvem der deltager i de forskellige 
konferencer, og de, der så deltager tager noget med hjem til de hovedbestyrelsesmedlemmer, som 
ikke har deltaget. 
 
Regionsformændene deltager så vidt muligt i Danske Fysioterapeuters konferencer, idet de skal 
have noget med hjem til regionsbestyrelserne. 
 
Til SR-årskonference den 25. november 2008 har Tina Frank, Lise Hansen og Brian Errebo-
Jensen tilmeldt sig. 
 
Medlemsmøder vedr. repræsentantskabet 
Til Region Midtjyllands medlemsmøde er der 2 tilmeldte til Holstebro, hvoraf den ene er RB-
medlem, og til mødet i Århus er der 3 tilmeldinger. 
 
Region Hovedstaden afholdte også 2 medlemsmøder, der var 2, som deltog. De holder åbne 
medlemsmøder, og efter møderne afholder de regionsbestyrelsesmøder. 
 
Region Syddanmark holder også åbne regionsbestyrelsesmøder. 
 
Tina Frank havde ved næstformandsvalget kontaktet sekretariatet og spurgt, om hun måtte aflyse 
p.g.a. for få tilmeldte og fik besked på, at det kan man ikke p.g.a. demokratiet. 
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Emnet vil blive taget op på et senere hovedbestyrelsesmøde. 
 
Optagelse på skolerne 
I 2010 er der øget optag på fysioterapeutskolerne, og der er ikke taget stilling til, om det skal være 
permanent. 
 
Emnet vil blive taget op på et senere hovedbestyrelsesmøde. 
 
Møde med SST 
Johnny Kuhr m.fl. havde været til møde i Sundhedsstyrelsen med Jesper Fisker m.fl. omkring 
specialisering. Sundhedsstyrelsen var meget positivt indstillet over for en specialistordning. 
 
SHK – ny næstformand 
Sundhedskartellet skal have ny næstformand. Johnny Kuhr er indstillet som kandidat, og de andre 
organisationer bakker Johnny Kuhr op. 
 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
For referat 
 
 
 
Jørgen Dreyer Vita Vallentin 
Direktør  sekretær 
 


