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      25. februar 2010 
                          J.nr. 421.1 
                          JK/jpc 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. februar 2010.  
 
Til stede: Johnny Kuhr  

  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht  
  Brian Errebo-Jensen  

 Tine Nielsen 
Solvejg Pedersen  

 Lene Christoffersen  
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold  

Agnes Holst (observatør for de studerende) 
 
Afbud: Eva Hauge 
 Marianne Breyen 
 Tina Frank 
 
Fra sekretariatet: 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Karen Langvad  
 Mette Birk Berger  
    
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Det blev klarlagt, at redaktionelle kommentarer til referaterne tilføjes umiddelbart til referaterne, 
mens mere principielle kommentarer drøftes på hovedbestyrelsesmøder inden referaterne god-
kendes. Denne procedure skal beskrives i forretningsordenen. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 07.01 – 10.02.2010 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var spørgsmål til følgende møder. 
 
Dialogforum med Danske Regioner: 
Der var tale om et møde mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner vedrørende opfølgningen 
på overenskomstens med fokus på personalepolitiske initiativer. og initiativer vedrørende 
forebyggelse af vold på arbejdspladsen. 
 
Møde med Charan Nelander komiteen for sundhedsoplysning  
Mødet omhandlede en orientering om, at komiteen har fået ansvaret for at implementere 
kronikkermodellen for Sundhedsstyrelsen. Desuden blev der orienteret om komiteens generelle 
virke, og foreningen blev inviteret til at deltage i komiteens arbejde via et medlemskab af komiteen.  
Det blev besluttet, at der skal være et orienteringspunkt herom på næste hovedbestyrelsesmøde.   
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Møde med Kjeld Møller Pedersen  
Mødet behandlede en række temaer, der er relevante for de indsatsområder foreningen arbejder 
med. Eksempelvis foreningens fremtidige strategi om at få træning sat på dagsordenen som 
alternativ til operation. Det blev afklaret, at Sundhedskartellet er et forhandlingsfællesskab, og 
derfor ikke beskræfter sig direkte med sundhedspolitiske temaer, som eksempelvis finansieringen 
på sygehusene.  
 
Møde med Delta  
Mødet omhandlede potentialet ved en række nye teknologier, der kan anvendes inden for 
fysioterapien. 
 
Mødet med Sundhedsstyrelsen  
Der var tale om det årlige møde med Styrelsen. Temaerne på mødet var opfølgning på 
specialistordningen og faglige selskaber. Det blev afklaret, at foreningen bør flytte fokus over imod 
arbejdsmarkedsparter i forbindelse med det videre arbejde med specialistordningen.  
 
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: 
Følgende møder bør optages på oversigten over konferencer 
 
23. februar er der en konference på Christiansborg om besparelserne på landets sygehuse. 
Foreningen er blevet tildelt to pladser på konferencen. Tine Nielsen og Johnny Kuhr deltager. 
 
24. marts er der en konference om anvendelsen af MTV. Esther Skovhus deltager. 
 
12. april dialogmøde med lederne som er opfølgning på DSI rapporten.   
 
Det blev afklaret, at dialogmødet med rektorerne ikke er for de øvrige hovedbestyrelses-
medlemmer. Formanden har ikke mulighed for at deltage. 
 
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 blev orienteret om, at der kommer et punkt på omkring PKA sammenlægning af pensions-
kasserne samt et fælles HB møde herom i maj.  
 
Det blev afklaret, at der kommer et punkt på vedrørende praktikpladser i prakissektoren. 
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Det blev afklaret, at der foreligger et debatoplæg fra Sundhedskartellet forud for de kommende 
overenskomstforhandlinger. Der vil også være en drøftelse af den videre proces og indhold i de 
kommende overenskomstforhandlinger i hovedbestyrelsen inden sommerferien. 
 
Der vil komme et punkt på dagsordenen vedrørende autorisationsloven. Etisk Råds synspunkter vil 
indgå i denne drøftelse. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Plan 2010 
Indstilling: 

• at HB drøfter afrapportering fra projektgrupperne 
• at HB kommer med egne overvejelser i forhold til resultatmål for Plan 2012 

 
Resume: 
På HB-mødet i april 2009 godkendte hovedbestyrelsen Plan 2010 indeholdende seks resultatmål 
for foreningens strategiske indsats i perioden 2008-2010 (bilag 1). Perioden frem til godkendelsen 
var forudgået af et forberedende arbejde mellem sekretariat og HB. 
 
Siden er etableret projektgrupper for de seks resultatmål, og der er udarbejdet delmål og forslag til 
indsatser (bilag 2). 
 
Der er aftalt fire afrapporteringer til HB. Første afrapportering blev gennemført i september 2009. 
Anden afrapportering gennemføres jf. dette punkt. Tredje og fjerde afrapportering er aftalt til maj 
2010 og oktober 2010. 
 
Denne anden afrapportering indeholder endvidere den indledende drøftelse af resultatmål for Plan 
2012. 
 
Punktet gennemføres med udgangspunkt i følgende: 
 

• HB modtager skriftlig afrapportering fra samtlige projektgrupper (bilag 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11) 

• HB drøfter resultatmålene ét ad gangen med deltagelse af de respektive projektledere. Der 
afsættes 10 min. til hvert resultatmål. 

o Kort intro ved projektlederen herunder overvejelser i forhold til det videre arbejde 
frem mod repræsentantskabsmøde 

o HBs refleksioner 
• Opsummering på baggrund af projektgruppernes afrapportering 
• HB afslutter punkter med en første drøftelse af relevante resultatmål for Plan 2012 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev lagt op til en gennemgang af samtlige resultatmål ved deltagelse af projektlederne. 
Formålet med drøftelsen var desuden i de tilfælde, hvor det var muligt, at nå frem til en prioritering 
af indsatserne frem mod repræsentantskabet. Drøftelserne vil også have fokus på ideer i relation til 
den kommende plan 2012, der i øvrigt drøftes senere på foråret. 
 
På sekretariatsplan vil der fremadrettet være en vurdering af behovet for justering af økonomi, 
tidsplan og medarbejderressourcer.  
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Nye job og nye arbejdsområder: 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Der var ros til fokus og inddragelse af bacelorprojekter som inspiration for arbejdet.  
 
Det blev afklaret, at der ligger mange faglige beskrivelser af, hvorledes man kan anvende 
fysioterapeuter i det akutte beredskab. 
 
Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen får endnu en konkret drøftelse af fokus på antallet af 
genoptræningsplaner. Blandt de spørgsmål, der bør drøftes er snitflader mellem regioner og 
kommuner ikke mindst set i lyset af de nuværende besparelser på sygehusene. Det er også 
væsentligt at drøfte kvaliteten i genoptræningsplanerne. Det blev i forlængelse heraf slået fast, at 
antallet af genoptræningsplaner i sig selv også er væsentlig for de borgere, der i dag ikke får en 
genoptræningsplan. Det blev slået fast, at antallet af genoptræningsplaner også er i fokus i forhold 
til de aktuelle besparelser på sygehusene.  
 
Patientrettet forebyggelse er p.t. sat på dagsordenen af Danske Handicaporganisationer. Det kan i 
forlængelse heraf også blive et fokusområde i de kommende overenskomstforhandlinger på 
praksisområdet. 
  
Der blev redegjort for, at gruppen havde foretaget en prioritering af indsatsområderne til fordel for 
TTA indsat og indsats i relation til antallet af genoptræningsplaner.  
 
Psykriatri og udvidet længderyg kører i deres eget spor, mens det er vurderingen af det akutte 
beredskab godt kan vente et halvt års tid, fordi der fortsat er fremdrift i planerne herom på 
sygehusene. Det blev desuden besluttet, at den patientrettet forebyggelse ændres til den ældre 
medicinske patient. 
 
Der var tilslutning til denne overordnede prioritering. Det blev dog fremhævet, at fokus fortsat bør 
være på det akutte område, hvis der ressourcer hertil.  
 
Det blev bemærket, at det er væsentligt at have en plan B i forhold til udvidet lænderyg, hvis 
foreningen kan komme videre hermed i overenskomstforhandlingerne på praksisområdet.  
 
I forhold til den kommende  2012 plan var ønsket umiddelbart, at der arbejdes videre med at sætte 
fokus på den ældre medicinske patient, ny teknologier, de handicappede patienter samt en plan B i 
forhold til udvidet lænderyg. 
 
Engagerede og tilfredse medlemmer 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Indsatsen i forhold til de studerende, nyuddannede og hvervning sammenskrives til et delmål. 
 
Det er vigtigt, at have fokus på dem der videreuddanner sig og måske melder sig ind i andre 
foreninger. 
 
Det er også væsentligt, at have fokus på de engagerede medlemmer.  
 
Det blev bemærket, at det endvidere er vigtigt, at få koordineret mellem sekretariatet og regionerne 
i relation til indsatsen overfor de nye studerende. Dette er væsentligt for at signalerer, at der er 
sammenhæng mellem indsatserne rundt om i foreningen, således at foreningen fremstår som en 
samlet enhed overfor omverdenen.  
 
Der skal balanceres i mellem fokus på ikke medlemmer og medlemmer. 
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Medlemmer der har meldt sig ud bør opfattes som potentielt nye medlemmer. Foreningen skal 
gøre det attraktiv at melde sig ind igen, og lære af grundene til at de melder sig ud. Det bør 
overvejes, at foretage en mere systematisk undersøgelse af baggrunden for at medlemmer melder 
sig ud. 
 
Der bør også arbejdes for at udbrede kendskabet til, hvad det er at medlemmer får for deres 
kontingentmidler i forhold til interessevaretagelsen og indsatsen for at udvikle faget. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at der findes en del oplysninger om de studerende i 
dimittendanalyser på professionshøjskolerne.  
 
De nye studerende har et andet fokus på foreningen end dem der står overfor at skulle ud på 
arbejdsmarkedet. Der skal på den baggrund være målrettet information i forhold til de studerendes 
behov på de forskellige uddannelsestrin. 
 
Digital medlemsservice til medlemmerne 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Det blev afklaret at ca. 20 pct. af medlemmerne pt. har logget sig på Mitfysio. 
 
Det blev foreslået, at skabe mere indhold på portalen, der lokker medlemmerne ind. Eksempelvis 
som man har gjort med lønstatistikken. 
 
Fokus på Mitfysio skal fastholdes. Der er tale om et langt sejt træk. Der skal arbejdes med en 
række forskellige delstrategier i den forbindelse.  
 
Det blev klartlagt, at der endnu ikke er fortaget en endelig prioritering af indsatsområderne. 
 
Intern kommunikation og øget videndeling 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Der er en sammenhæng mellem projektgruppens arbejde og den nye ledelse (direktør og 
mellemledere) der skal etableres i sekretariatet. 
 
Det blev klarlagt, at der endnu ikke er fortaget en endelig prioritering af indsatsområderne. 
 
Anvendelse af forskning i praksis 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Der er foretaget følgende priotering. Temamøder for fagudviklere og ledere med fokus på 
hvorledes forskningen integreres i den daglige praksis. Strategi for samarbejde mellem forskere og 
praktikere (makkerpar). 
 
Det blev bemærket, at integration af evidensbaseret viden er et langt sejt træk. 
 
Der er en udfordring omkring øget anvendelse af tid til kompetenceudvikling og integration af ny 
viden i behandlingen 
 
Der blev efterlyst en bredere og mere overordnet strategi for implementering af evidensbaseret 
viden. I forlængelse heraf blev det bemærket, at afrapporteringen er for deltajeret på dette område 
og bør hæve sig op på et mere overordnet niveau. Hertil blev det bemærket, at der er tale om en 
aktivitetsplan i forhold til et handlingsniveau. Der kan være et behov for at udarbejde en mere 
overordnet strategi. 
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Der blev efterlyst en klarere prioritering af retning i arbejdet det kommende år. Hvad er det 
projektgruppen særligt vil arbejde med? 
 
Der bør være et særligt fokus på de lærende arbejdspladser. I den forbindelse kan der være fokus 
på de gode eksempler. Meget af diskussionen drejer sig i dag om,  hvorledes der reelt kan 
arbejdes med implementering af forskningen. 
 
Der blev efterlyst et klarer bud på, hvad foreningens rolle er for at indfri målsætningerne i planen. 
Mange af ambitionerne er reelt ledernes ansvar. Der blev desuden efterlyst en henvisning til det 
arbejde, der foregår i regi af den danske kvalitetsmodel. 
 
Ambitionsniveauet skal også forholde sig til, at det langt fra er alle, der har forudsætningen til 
umiddelbart at implementere resultaterne af den seneste faglige udvikling. 
 
Kvalitet i træningen 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Der blev efterlyst et udvidet fokus i relation til behandling, således at fysioterapeuter ikke kun bliver 
opfattet som træningsterapeuter.  
 
Det blev klarlagt, at der sammen med Sunhedsstyrelsen arbejdes med, hvorledes arbejdet med de 
kliniske retningslinjer skal gribes an.  
 
Det er fysioterapeuter der skal være konsulenter på vedligeholdende træning. Der bør være 
eksempler på, hvad der konkret foregår i relation til den faglige udvikling i forbindelse med 
udviklingen af kvaliteten i den vedligeholdende træning. 
 
Der arbejdes videre ud fra følgende priotering af indsatsområderne. 
 
Den overordnede debat om træningens betydning  
Genoptræningsplaner til alle med behov herfor (sammen med gruppen om ny jobs) 
Træning som alternativ til operation. 
 
På lidt længere sigt vil der også være fokus på den forebyggende træning, hvor er den placeret og 
hvad er vores rolle.  
 
Mere forskning 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Det blev afklaret, at der i dag foregår kompetencevejledning overfor medlemmerne – men ikke 
reelt det der kaldes karrierådgivning.  
 
Der blev spurgt til, hvilken rådgivningsfunktion foreningen har i relation til SU reglerne. Det blev 
afklaret, at der ikke var tale om en deltajeret rådgivning – men mere en overordnet rådgivning om 
at få studiet til at hænge økonomisk sammen for medlemmerne. Herunder muligheden for at søge 
legater mv. 
 
Ligelønsarbejdet - Den brede ligelønsdagsorden 
Der blev indledningsvis orienteret om status i projektet med udgangspunkt i afrapporteringen. 
 
Det blev bemærket, at resultatmålet eventuelt ikke føres videre i 2012 planen. P.t. afhænger 
indsatsen meget af hvad der sker i Sundhedskartellet, og hvad der sker i forlængelse af 
offentliggørelsen af lønkommissionens arbejde. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog arbejdsgruppernes prioriteringer til efterretning. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal være en mere konkret drøftelse af indholdet i en ny 2012 
plan med udgangspunkt i drøftelsen af status for plan 2010 på dette møde. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der løbende følges op på planen, hvis der eksempelvis er behov 
for at tilføre ekstra midler ud over det aktuelle budget til nogle af projekterne. Desuden får hoved-
bestyrelsen endnu en status for planen i maj måned. 
 
3.2 - Adgang til tidsskrifter og databaser 
 
Indstilling: 

• at HB drøfter ovenstående og godkender de tre anbefalinger 

Resume: 
På repræsentantskabsmødet i november 2008 blev det besluttet, at Danske Fysioterapeuter skal 
arbejde for, at alle fysioterapeuter har elektronisk adgang til fysioterapirelevante videnskabelige 
tidsskrifter og databaser.  
 
Opgaven har været forankret i Plan 2010: projektgruppen Anvendelse af forskning i praksis. Der er 
foretaget udredning med hensyn til: 
 

• Fysioterapeuters aktuelle muligheder for elektronisk adgang til fysioterapirelevante viden-
skabelige tidsskrifter og databaser  

• Fysioterapeuters aktuelle forudsætninger og ressourcer i forhold til at udnytte en sådan fa-
cilitet 

• Pris for adgang finansieret af Danske Fysioterapeuter 

Projektgruppen anbefaler, at behovet gøres til et element i de kommende overenskomstforhandlin-
ger både på det offentlige område og i forhold til praksissektoren. Desuden vil Danske Fysiotera-
peuter via litteraturbaserede oversigtsartikler, kliniske retningslinjer og evidensbaserede kurser 
søge at imødekomme medlemmernes behov for adgang til forskningsviden. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det bør overvejes, hvad der skal gøres for dem der praktiserer uden for overenskomsten – måske 
er det for dyrt, men så skal det formidles, hvad udfordringerne er.  
 
Det er vigtigt, at gøre opmærksom på, hvilke muligheder, der er på hjemmesiden. Desuden er det 
vigtigt, at få lederne som allianceparter til at der skal købes licenser hjem på væsentlige tidsskrifter 
og andre publikationer ude på arbejdspladserne. 
 
Det blev klarlagt, at der på det offentlige område ikke kan skabes adgang via overenskomstens 
forhandlinger på lønområdet. Måske kan det dog optages som en del af de sideprojekter, der 
besluttes. Der blev på den baggrund efterlyst en nærmere strategi for, hvad man gør i forhold til de 
offentlig ansatte fysioterapeuter. Det blev i tillæg foreslået, at anvende de lokale sundhedsaftaler til 
skabe bedre rammer for adgangen til ny viden. 
 
Sekretariatet oplyste, at der var taget kontakt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at give 
inspiration og støtte op om et udspil fra styrelsens side på området. En mulighed kunne 
eksempelvis være at anvende MAP of Medicine som adgang til artikler og andre publikationer. 
 



HBM/18/02/2010 
 

Side 8 af 13 
 

Der blev advaret imod at stille kravet i forbindelse med overenskomstforhandlinger, fordi 
foreningen derfor gør problemet til foreningens problem i stedet for et samfundsmæssigt problem.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At behovet for adgang til tidsskrifter og databaser gøres til et element i de kommende overens-
komstforhandlinger både på det kommunale område og i forhold til overenskomstforhandlingerne 
for praksissektoren. Udgifter til adgang til databaser må dog ikke dækkes af lønmidler. 
 
At adgangen til tidsskrifter og databaser desuden gøres til genstand for et generelt sundhedspoli-
tisk indsatsområde, således at dagsordenen løftes på sundhedsvæsnetsniveau. 
 
 
At Danske Fysioterapeuter skal imødekomme medlemmernes behov for adgang til forskningsviden 
via publiceringen af litteraturbaserede oversigtsartikler i Danske Fysioterapeuters medier, og ved 
at understøtte arbejdet med kliniske retningslinjer og videreudvikling af evidensbaserede kurser i 
foreningens regi. 
 
3.3 – FORTROLIG SAG 
 
3.4 - Værtsskab for ER-WCPT generalforsamling 2012 
Indstilling: 
At HB beslutter, at Danske Fysioterapeuter ansøger om at bliver udpeget som værtsland for ER-
WCPT generalforsamling i 2012 
 
Resume: 
ER-WCPT har udsendt invitation til medlemslandene om at byde ind i forhold til rollen som værts-
land for generalforsamling i 2012.  
 
Generalforsamling består af 3 dages generalforsamling + 1 dags workshop/konference med orga-
nisationsrelevant indhold. Generalforsamling holdes hvert andet år i maj/juni, og værtskab går på 
skift mellem medlemslandene. Deltagerantal ligger på 70-100 personer. Danmark har senest været 
vært i 1994. 
 
Europaregionens bestyrelse er ansvarlig for generalforsamlingens program og indhold. Værtslan-
det er ansvarlig for det praktiske – konferencested, logi, forplejning samt et socialt program gerne 
indeholdende officielt besøg eller møde med myndighedsperson. 
 
Deltagelse i generalforsamlingen finansieres af medlemslandene selv. Værtslandet afholder udgif-
ter til et get-together-party på konferencens første dag samt løn- og mødeudgifter i forbindelse 
med planlægning og afvikling af konference. Samlet vurderes udgiften af kunne beløbe sig til 
50.000 – 100.000 kr. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2012. 
 
Ansøgning skal være ER-WCPT i hænde senest 15. marts 2010. 
 
Vedlagt findes retningslinjer for værtsskab fremsendt fra ER-WCPT. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev opfordret til at der laves en nærmere konsekvensberegning i forbindelse med 
budgetlægningen. 
 
Det blev afklaret, at der kan være andre ansøgere til værtsskabet. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at Danske Fysioterapeuter ansøger om at bliver udpeget som værts-
land for ER-WCPT generalforsamling i 2012 
 
3.5 – FORTROLIG SAG 
 
3.6 - Besparelser på hospitalerne 
Indstilling: 
At der afholdes informationsmøder (ét øst og ét vest for Storebælt) for lederne på hospitalerne 
med det formål at styrke kendskabet til de økonomiske styringslogikker på hospitalerne. 

At behovet for yderligere informationsindsats vedrørende de økonomiske rammebetingelser på 
sygehusene vurderes og iværksættes over for lederne. 

At sekretariatet fortsat følger udviklingen meget nøje og blandt andet holder kontakt med TR og 
ledere på hospitalerne. 

Resume: 
En milliard kroner. Det er i runde tal sådan nogenlunde det beløb, der skal spares i det danske 
sygehusvæsen alene i løbet af 2010.   
 
Kun Region Syddanmark ser ud til at kunne komme igennem året uden ekstraordinære besparel-
ser. Region Hovedstaden skal spare 3-400 millioner kroner, og i Region Midtjylland varsles der 
besparelser i samme størrelsesorden. Region Sjælland skal spare 120 millioner, og i Region Nord-
jylland nævnes tallet 75 millioner kroner. 
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter en række tiltag i forhold til at støtte op om lederne på 
landets hospitaler. I vedlagte notat gives en status i forhold til besparelsernes påvirkning af fysiote-
rapeuter ansat på hospitaler, i kommuner og inden for statens område. Desuden fremhæves de 
initiativer, der er taget fra foreningens side i forbindelse med besparelserne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det er væsentligt, hvorledes lederne griber eventuelle besparelser an? Hvad er det for nogle 
strategiske overvejelser lederne gør sig om nedskæringernes udmøntning i forhold til de opgaver 
de enkelte afdelinger løser? Dernæst bør foreningen gøre sig nogle reflektioner om – hvad mener 
vi om denne udvikling.  
 
Det er vigtigt, at foreningen har så højt placerede leder som muligt samt TR’ere der er placeret 
centralt, således at disse grupper kan gøre deres indflydelse gældende.  
 
TR er også vigtige i den nuværende situation. Hertil blev det bemærket, at TR’erne p.t. ikke har så 
meget indflydelse, så det er lederne foreningen bør have meget fokus på i den aktuelle situation.  
 
Det blev bemærket, at besparelserne rammer sygehusene forskelligt afhængigt af, hvorledes 
terapierne er organiseret. Desuden er snitfladerne mellem kommunerne og regionerne i spil i 
forbindelse med besparelserne. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med de initiativer, der er blevet taget fælles mellem de store 
hovedorganisationer. 
 
Det blev fremhævet, at der er for lidt viden om, hvorledes takstsystemet virker – derfor er der taget 
initiativ til et dialogmøde med lederne. 
 
Foreningen bør følge den generelle udvikling i antallet af stillinger på det regionale møde.  
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Det er vigtigt, at foreningen på informationsmøderne gør det synligt – hvad det er foreningen 
politisk gør i forhold til besparelserne og hvilken udvikling, det er vi ser inden for sygehussektoren.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At der afholdes informationsmøder (ét øst og ét vest for Storebælt) for lederne på hospitalerne 
med det formål at styrke kendskabet til de økonomiske styringslogikker på hospitalerne. Møderne 
vil også informere om den generelle udvikling i sundhedssektoren og Danske Fysioterapeuters 
indsats i den aktuelle situation. 

At behovet for yderligere informationsindsats vedrørende de økonomiske rammebetingelser på 
sygehusene vurderes og iværksættes over for lederne. 

At sekretariatet fortsat følger udviklingen meget nøje og blandt andet holder kontakt med TR og 
ledere på hospitalerne 

Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering   
 
4.1 - Status fra FIF/SDU 
Indstilling: 
At status tages til efterretning 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har ønsket en status vedrørende aktiviteter og økonomi fra Forskningsinitiativet 
for fysioterapi (FIF).  
 
Som det fremgår af årsrapporten 2009 (bilag 1) består FIF i dag foruden leder af initiativet, profes-
sor Ewa Roos, af 6 faste personaler og 7 ph.d. studerende. 
 
FIFs 3 overordnede forskningsområder er: 

• Forebyggelse og behandling af ledskader og osteoarthrose 
• Belastningsskader i nakke og skulder 
• Udvikling af meta-analyser 

 
Årsrapporten indeholder endvidere en oversigt over ansøgt og opnået forskningsstøtte samt en 
oversigt over peer-reviewede publikationer i 2009. 
 
Vedrørende økonomi henvises til bilag 3. Af dette fremgår det, at FIF i 2010 har et ufinansieret 
behov på kr. 933,000.  Dette er siden reduceret til kr. 480.000 og med bidrag fra Praksisfonden på 
kr. 670.000 er økonomien sikret for 2010.  
Det skal bemærkes, at SDU i dag via Globaliseringmidler finansierer 1½ professorat. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at det kraftigt stigende finansieringsbehov i 2011-2014 skyldes, at 
aktuelle ph.d. studerende successivt afslutter deres forløb, og at der ikke på nuværende tidspunkt 
er indgået nye aftaler. 
 
Sammenfattende vedrørende økonomi ser det ud til, at det årlige udækkede finansieringsbehov 
med nuværende aktivitet, indtægter og udgifter beløber sig til ca. 1 mio. kr. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Der blev udtrykt tilfredshed med, at synspunkterne fra HB konferencens behandling blev referet så 
grundigt på følgegruppemødet. 
 
Konklusion: 
Status blev taget til efterretning. 
 
4.2 - Referat fra TR-rådets møde den 16. december 2009 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Mødet var det årlige møde, hvor Johnny Kuhr og suppleanterne deltog.  
 
Denne gang var emnerne: 

a. Runde om nye udfordringer og nye jobs nu og i 2010 
b. Kort tilbagemelding fra HB vedr. Morgendagens TR 
c. Kort orientering om situationen i foreningen (besparelser, personalesituationen mm) 

 
Desuden handlede mødet om forberedelse til årskonferencen den 6. maj, Repræsentantskabsmø-
det 2010, justering af TR-uddannelsen og opfølgning vedr. beslutningsforaene om kompetence- og 
seniorordninger. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev udtrykt meget tilfredshed med det informative referat fra mødet. 
 
Det blev bemærket, at det er et problem, at der er mange TRére der melder fra til kurserne, når de 
er tilmeldte. Det bør overvejes, at lave en opfølgning i forhold til, hvilke grunde der ligger bag 
frafaldet til kurserne. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.3 – Lønkommission 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Resume: 
Orientering fra lønkommissionen 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var intet nyt til punktet. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.4 – Forhandlingssituationen 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning. 
 
Resume: 
Der vil på mødet blive givet en redegørelse for den seneste udvikling i forhold til forhandlingssitua-
tionen på det offentlige område. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Der blev orienteret om den aktuelle status i forhandlingssituationen. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.5 - Referat fra AUOP 
Indstilling:   
At hovedbestyrelsen tager referatet til efterretning 
 
Resume: 
Vedlagt referat fra møde i AUOP 6. januar 2010. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret, at papiret vedrørende oplæg til privatlønsstrategien vil blive sendt til 
hovedbestyrelsen. 
 
Det blev afklaret, at der laves et helt selvstændigt forhandlingsudvalg på statens område.  
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
 
4.6 - Opfølgning på økonomistyringen i foreningen 
Indstilling: 
At notatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Som opfølgning på hovedbestyrelsens drøftelse af budget 2010 i november og december 2009 og 
som led i det fortsatte arbejde med forbedring af økonomistyringen i foreningen, er der udarbejdet 
et notat ”Koncept for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse hos Danske Fy-
sioterapeuter”.  
 
Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser med foreningens revisor, Deloitte A/S om bl.a. 
budgetlægnings- og regnskabsprincipper.  
 
Notatet beskriver principper for budgetlægning, budgetansvar, budgetopfølgning og regnskab.  
 
Endelig beskrives de særlige udfordringer vedr. regnskabsaflæggelsen for 2009, som skyldes at 
budgettet for 2009 var opdelt efter arten af udgifter og indtægter og ikke på basis af afdelingsko-
derne, som både budget og regnskab fremover vil være opdelt efter.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
PUNKTET BLEV UDSAT. 
 
4.7 - AKUT-fonden og TR uddannelse 
Indstilling: 
At notatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har efterspurgt et notat vedr. sammenhængen mellem Danske Fysioterapeuters 
udgifter til TR-uddannelse og indtægter fra AKUT-fonden. Notatet beskriver denne sammenhæng. 
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Arbejdsgiverne i regioner og kommuner indbetaler et bidrag til en uddannelsesfond. Midlerne an-
vendes til organisationernes uddannelse af tillidsrepræsentanter.  
 
Omfanget af Danske Fysioterapeuters aktiviteter i forbindelse med TR-uddannelse er altid blevet 
besluttet efter en afvejelse af behovet og en politisk prioritering af ressourcerne.  
 
Indtægterne fra AKUT-fonden har alene været betragtet som et ”bidrag til” TR-uddannelsen. Regn-
skabet for anvendelsen af midlerne fra AKUT-fonden har blot skullet redegøre for, at foreningen 
som minimum anvender de modtagne midler til formålet. Derfor er der udover de udgifter, der er 
opgjort i AKUT-regnskabet afholdt en række andre udgifter til TR-uddannelsen (fx konsulentløn-
ninger eller andre administrative udgifter). 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Konklusion: 
PUNKTET BLEV UDSAT. 
 
4.8 - Referat fra Etisk Råd 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
At Autorisationsloven og professionens etiske dilemmaer vedr. skærpet krav til faglig standard 
og fagligt ansvar drøftes 
 
Resume: 
Udvalget behandlede bl.a. følgende emner: 
Mødets temadrøftelse: Autorisationsloven, konsekvenser og professionens etiske dilemmaer.  

Etiske dilemmaer og involvering  

Orientering vedr. samarbejde med TR Rådet om etiske dilemmaer. 

Etik i fysioterapi, WCPT kongres 2011, Nordisk Forum for Etik 
 
Habilitet indenfor foreningens Råd og udvalg med besluttende/indstillende myndighed. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Brian Errebo-Jensen deltager i Sygeplejeetiskråds årskonference  
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
5. Eventuelt 
 
E1. Fortrolig Sag 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
Janus Pill Christensen, referent 
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