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Afbud: Ingen. 
 
Fra sekretariatet: 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Karen Langvad  
 Mette Birk Berger 
 Esben Riis 
  
    
Ad dagsordenens punkt 1: Referat til underskrift 
 
Referat fra HBM 15/04/10 blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 09.04 – 10.05.2010 
 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev orienteret omkring runden med sundhedsordførerne på Christiansborg. Møderne har 
været præget af, at der snart er valgkamp, derfor efterlyser mange partier gode ideer til politiske 
sager, der kan rejses.  
 
Møderne har handlet om sygehusbesparelser. Forskning i fysioterapi ikke mindst implementering 
af lavteknologisk behandling samt oplægget vedrørende mindre kniv mere træning. Den 
vederlagsfri ordning, den nye kandidatuddannelse i fysioterapi samt frit valg for træning er 
endvidere blevet drøftet. Desuden er udfordringen med den kommunale styring af 
sundhedsopgaver blev drøftet - altså skiftet fra en sundhedsfaglig styring til en styring, der foregår 
ud fra en servicelogik. Foreningen har desuden problematiseret de fortsatte 2 pct. effektivisering i 
sundhedsvæsnet. Den nye DSI rapport viser, at effektiviteten på sygehusene er steget med 50 pct. 
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de seneste 10 år, mens antallet af ansatte kun er steget 15 pct. Dansk Folkeparti har desuden 
stillet et forslag vedrørende direkte adgang til fysioterapi på baggrund af et oplæg fra foreningen. 
 
Det blev bemærket, at det er væsentligt at have fokus på 2 pct. besparelser. 
 
Der blev herefter orienteret omkring det kommende møde med Sundhedsministeren. Mødet vil 
dreje sig om nogle af de emner, der også er blevet drøftet med partierne på Christiansborg. 
 
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: 
Vibeke Bechtold og Marianne Breyen deltog på kick off konferencen i forbindelse med OK11. 
 
Esther Skovhus deltog i KL’s sociale temamøde.  
 
Overenskomstkonference den 2. september er flyttet til den 14. oktober. 
 
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 kommer et punkt på juni mødet vedrørende den nye rapport fra DSI om udviklingen på 
sygehusene. Desuden kommer der et punkt på vedrørende de kommunale besparelser. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 – Fortrolig sag 
 
3.2 - Regnskab 2009 
 
Indstilling: 
Det indstilles, 
- at årsrapporten 2009 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2009 for konfliktfond A godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2009 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives 
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- at årsrapporten 2009 for Forskningsfonden godkendes og underskrives 
- at revisionsprotokollatet for 2009 godkendes og underskrives 
 
Resume: 
Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2009 og der foreligger nu en revisionsrapport og 
regnskab for foreningen for 2009.  
 
Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokol-
latet samt årsrapporten for Danske Fysioterapeuter, Konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen 
samt Forskningsfonden.  
 
Hovedbestyrelsen vil på det kommende møde få forelagt et bilag, som specificerer regnskabet ud 
fra aktiviteter, på samme måde som det gældende budget for 2010. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Regnskabet blev gennemgået, og der var en række afklarende spørgsmål til regnskabet. 
 
Konklusion: 
Årsrapporten 2009 for Danske Fysioterapeuter blev godkendt og underskrevet.  
Årsrapporten 2009 for konfliktfond A blev godkendt og underskrevet 
Årsrapporten 2009 for Aktivitets- og udviklingspuljen blev godkendt og underskrevet. 
Årsrapporten 2009 for Forskningsfonden blev godkendt og underskrevet 
Revisionsprotokollatet for 2009 blev godkendt og underskrevet 
 
3.3 - Budgetopfølgning, 1. kvartal 2010 
 
Indstilling: 
Det indstilles, af hovedbestyrelsen tager budgetopfølgningen for 1.kvartal 2010 til efterretning 
 
Resume: 
Resultatet for årets første kvartal viser et samlet overskud på 532.000. Kr. før hensættelser. I årets 
første kvartal er der bl.a. modtaget midler fra Danske Regioner til Praksisfonden. Der er tale om 
midler, som ikke er indtægter i Danske Fysioterapeuters drift. Uforbrugte midler tilfalder Praksis-
fonden  
 
For hele 2010 forventes med den nuværende viden et overskud på 1,396 mio. kr. før hensættelser. 
Efter revisionen af budget 2010 i december 2009, er der budgetteret med et overskud på 1,281 
mio. kr. før hensættelser. Der er desuden budgetteret med hensættelser på i alt kr. 1 mio.  
 
Det skal pointeres, at fremskrivningen af såvel indtægter som udgifter på baggrund af 1. kvartal 
rummer en stor grad af usikkerhed. Derfor er budgettet kun revideret på områder, hvor 1. kvartal 
giver anledning til en væsentlig justering af det forventede årsresultat.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Budgetopfølgningen blev gennemgået, og der var en række opklarende spørgsmål hertil. 
 
Det blev fremhævet, at der er behov for en drøftelse af den økonomiske ramme, der afsættes til 
honorar for SU medlemmer. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1.kvartal 2010 til efterretning. 
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3.4 - Medlem til DSA´s bestyrelse 
 
Indstilling: 
At valg til DSA’s bestyrelse drøftes og der tages beslutning til opstilling. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen besluttede på hovedbestyrelsesmødet i april 2010, at de igen på maj mødet vil 
drøfte opstilling til DSA´s bestyrelse. 
 
Birgitte Kure, der sidder i DSA’s bestyrelse har meddelt at hun ikke genopstiller. Hvis Danske Fy-
sioterapeuter for fremtiden skal have en plads i DSA’s bestyrelse, skal der opstilles en eller flere 
medlemmer. 
 
Opstilling til DSA’s bestyrelse 
Der er frist for opstilling til DSA’s bestyrelse den 3. juni kl. 12. Valget til bestyrelsen foregår blandt 
DSA’s medlemmer og alle medlemmer af DSA kan stille op. 
 
Antal pladser i bestyrelsen 
Der er tildelt et bestemt antal pladser til Dansk Sygeplejeråd - i dag 7 pladser - mens de øvrige 
sundhedsorganisationer har 3 pladser i den 10 personer store hovedbestyrelse. 
 
Møder i bestyrelsen 
Der afholdes et møde i bestyrelsen om måneden (undt. juli) det vil sige ca. 11 bestyrelsesmøder 
om året. Desuden mødes bestyrelsen en ekstra dag hvert år i november til en særlig temadag. 
 
Opgaver i bestyrelsen 
Bestyrelsen beskæftiger sig overordnet med udviklingen inden for a-kassen. Bestyrelsen lægger 
strategi for a-kassens arbejde og beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, der 
relaterer sig til a-kassens arbejde. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at posten måske ikke kunne varetages, fordi den er for tidskrævende for 
hovedbestyrelsesmedlemmerne ved siden at det andet foreningsarbejde.  
 
Det blev fremhævet, at hovedbestyrelsen ikke havde hørt meget om arbejdet i DSA’s bestyrelse. 
 
Der var enighed om, at posten var vigtig at besætte for foreningen – ikke mindst fordi 
fysioterapeuterne er den næststørste gruppe i DSA.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre på at opstille mindst én kandidat til posten i 
DSA’s bestyrelse. 
 
3.5 – Fortrolig sag 
 
3.6 - Plan 2010/2012: Afrapportering fra projektgrupperne 
 
Indstilling: 

• at HB drøfter afrapportering fra projektgrupperne 
 
Resume: 
Plan 2010 blev igangsat i april 2009. Der er aftalt fire afrapporteringer til HB. Første afrapportering 
blev gennemført i september 2009. Anden afrapportering blev gennemført i februar 2010. Og tredje 
afrapportering gennemføres jf. dette punkt. Fjerde afrapportering er aftalt til oktober 2010. 
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I forbindelse med anden afrapportering blev der fremlagt og drøftet forslag til prioritering af ind-
satsområder med henblik på fokusering. HB godkendte den fremlagte prioritering. Der er i de for-
gangne måneder arbejdet videre ud fra denne.  
 
Denne tredje afrapportering er tilrettelagt som skriftlig afrapportering, og er dermed en størrelses-
mæssig mindre afrapportering end den seneste anden, hvor alle projektledere fremlagde for HB.  
 
Der følger her en kort opsummering fra de ni projektgrupper. Der er suppleret med bilag fra de 
grupper: 
 
Projekt Status Bilag Ressourcer  
Mere forskning 

• Mere forsk-
ning/Flere forske-
re 

 
 

• Anvendelse af 
forskning 

 
Der er arbejdet vide-
re med alle områder 
 
 
Der er arbejdet vide-
re med tilrettelæg-
gelse af temadag. 
Der er nedsat un-
dergruppe, som skal 
fokusere på fysiote-
rapeuters brug af 
kliniske retningslin-
jer. 

 
Bilag 1 
 
 
 
 
Bilag 2 
 

 
Fundraisingfunk-
tion budgetlægges i 
2011-2012 
 
 
Se bilag – skal 
budgetlægges på 
budget 2011-2012 

Kvalitet i træningen Der arbejdes videre 
med de prioriterede 
områder: Debatop-
læg, Træning som 
behandling og Gen-
optræningsplaner 

Bilag 3 300.000 
Se særskilt sag 
vedr. debatoplæg 

Flere jobs/Nye jobområ-
der 

Der arbejdes videre 
med de prioriterede 
områder: Tilbage til 
arbejdet og Genop-
træningsplaner 

Bilag 4  

Tilfredse medlemmer 
• Digital medlems-

service 
• Udvalgte medlem-

mer/medlemmer i 
centrum 

 
 
 
Der arbejdes videre 
med de prioriterede 
områder. 

 
Bilag 5 
 
Bilag 6 

 

Ligeløn Der arbejdes videre 
med de prioriterede 
områder. 
 
Lønkommissionens 
rapport udkommer 
28. Maj 2010 

Bilag 7  

Videnorganisation 
• Intern kommuni-

kation 
• Effektiv ressour-

ceudnyttelse 

  
Bilag 8 
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Chefgruppen har med hver af projektlederne udarbejdet status på forventet ressourcetræk – tid til 
deltagelse i projektarbejde samt behov for økonomiske ressourcer. Projektgruppernes behov for 
økonomi i 2010 forventes holdt indenfor rammerne af budget 2010. Behov for økonomi i 2011 ind-
arbejdes i det kommende budget 2011/2012. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Mere forskning 
Der var en drøftelse af finansieringen af de planlagte temadage. Der var forskellige synspunkter 
omkring i hvilket omfang foreningen skal gå ind og dække deltagerbetalingen ved temadagen vedr. 
inspiration til anvendelse af forskning i klinisk praksis. 
 
Det blev i forlængelse heraf bemærket, at betalingen for de enkelte aktiviteter i foreningen bør 
afklares i sekretariatet. Hertil blev det bemærket, at betalingen også vedrører den strategiske 
anvendelse af midler i forhold til satsningsområderne i foreningen, og er relevant for 
budgetlægningen de kommende år. 
 
Digital medlemsservice 
Det blev afklaret, at Mitfysio er for samtlige medlemmer af foreningen. 
 
Medlemmerne i centrum 
Det blev bemærket, at der først skal tages stilling til en evt. konsulentfunktion, der kan tage sig af 
rekruttering og fastholdelse af medlemmer, ved budgetlægningen. Oprettelsen af en 
konsulentfunktion kan være en god forretning for foreningen. En række lignede organisationer har 
også en sådan funktion. Der er dog behov for en yderligere udredning og analyse forud for 
beslutningen om, at afsætte ressourcer til en konsulent, der kan tage sig af rekruttering og 
fastholdelse af medlemmer. Projektgruppen blev opfordret til at gå videre med disse 
undersøgelser. 
 
Ligeløn 
Ingen bemærkninger 
 
Videnorganisation  
Det blev afklaret, at der en række aktiviteter søsat ved siden af projektgruppens arbejde blandt 
andet arbejdet med en ny personalepolitik. Det videre arbejde med nogle af indsatsområderne 
afventer desuden, at foreningen får en ny direktør. 
 
Konklusion: 
HB drøftede afrapportering fra projektgrupperne, og besluttede: 
 
At der skal være en strategisk drøftelse af deltager betalingen ved medlemsarrangementer. 
 
3.7 - Kvalitet i træning: debatoplæg 
 
Indstilling: 
At debatoplægget drøftes og godkendes. 
 
Resume: 
Der er i regi af projektgruppen Kvalitet i træningen udarbejdet et oplæg til proces vedr. debat om 
kvalitet i træningen.  
 
Processen er beskrevet i 3 faser: kampagne, som igangsætter debat ude i træningsmiljøet; debat 
på repræsentantskabsmødet; opfølgning og formidling af debattens budskaber. 
 
Processen igangsættes i september og fortsætter ind i 2011.  
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Processen er budgetteret til i alt 300.000 kr. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede om baggrunden for den planlagte kampagne.  
 
Det blev bemærket, at det er væsentligt at afklare, hvorledes regionsformændene kan spille 
positvit med i kampagnen.  
 
Det blev forslået, at foreningen henter inspiration fra ”den kreative plantform”, der har erfaring med 
at tilrettelægge utraditionelle debat/inddragelsesforløb.  
 
Det bør overvejes, hvem der skal styre debatten omkring kvalitet i træningen på 
repræsentantskabsmødet. 
 
Det er vigtigt at fremhæve, hvad det er, der skal adresseres i debatten. 
 
Det blev afklaret, at definitionen af kvalitet i træningen vil være åben for diskussion. Tanken er, at 
foreningen efter debatterne skal kunne bevæge sig tættere på en definition af, hvad kvalitet i 
træningen er.  
 
Der var en drøftelse af, i hvilken udstrækning foreningen skulle definere rammer for diskussionen – 
i den sammenhæng kan der være behov for at sætte nogle rammer for kvalitetsbegrebet. Der blev 
advaret imod at indsnævre rammerne for debatten i oplægget. 
 
Det blev afklaret, at samtlige fysioterapeutiske arbejdspladser skal modtage kampagnepakken. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte debatoplægget.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede desuden at: 
 
Regionsformændenes involvering skal adresseres i den videre planlægning. 
 
Hovedbestyrelsen skal samle op efter debatten på repræsentantskabsmødet.  
 
3.8 - Dialogmøde om organisering af terapeutfunktioner på fremtidens sygehuse 
 
Indstilling: 
At orienteringen om dialogmødet tages til efterretning. 
 
At det besluttes, at der fremover en gang årligt holdes dialogmøde med terapeutledere på  
sygehuse. 
 
At det drøftes og besluttes at afprøve dialogmødeformen med terapeutledere på det kommunale 
område. 
  
Resume: 
Der 12. april 2010 afholdt Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter dialogmøde med 
ergoterapeut- og fysioterapeutleder på sygehusene. Dialogmødet er det første af sin art og udviklet 
som opfølgning på DSI-rapporten om organisering af terapeutfunktioner på sygehuse. 
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Der var 101 deltagere på mødet, hvoraf fysioterapeutlederne udgjorde ca. 70 %. Dialogmødet var 
gratis for deltagerne. Dialogmødet kostede alt i alt 54.000 kr., som blev delt ligeligt mellem de to 
foreninger. 
 
Dialogmødet var bygget op omkring temaet Organisering på fremtidens sygehuse. Hvordan  
organiseres ergoterapeut- og fysioterapeutfunktioner på sygehuse, så de bedst matcher de  
aktuelle udfordringer? Der var fire korte oplæg til dialoger mellem lederne og foreningernes for-
mænd, og alle oplæg repræsenterede udfordringer, som skulle debatteres i forhold til spørgsmålet 
om hensigtsmæssig organisering. 
 
Intentionen var alene at drøfte det centrale og vanskelige spørgsmål om organisering, hvorfor der 
ikke blev konkluderet eller truffet beslutninger. Sammenfattende kan der dog peges på, at lederne 
finder det vigtigt for de to professioner, at de ledes af personer med terapeutfaglig baggrund, som 
kender de to fag og har fokus på at sikre kernekompetencer og målrettet faglig udvikling. Lederne 
finder det endvidere meget vigtigt, at ledere af terapeutfunktioner er sikret indflydelse på afdelings-
ledelsesniveau, hvor centrale beslutninger tages. 
 
Debatlysten var stor, og dialogmødet forløb godt. Ved den afsluttende evaluering blev det klart 
tilkendegivet fra lederne, at der er ønske om faste dialogmøder med foreningerne. Møderne må 
gerne være endnu mere bundne en dagens møde – f.eks. i form af drøftelse af konkrete strategi-
udspil fra foreningerne. 
 
De to landsformænd har efterfølgende givet udtryk for tilfredshed med mødet, som for begges 
vedkommende gav god indsigt i de ledelsesmæssige udfordringer, som terapeutledere står med 
og relevante perspektiver for foreningens aktiviteter, som enten direkte involverer lederne eller som 
indeholder ledelsesmæssige aspekter. Formændene ser dialogmøderne som en god mulighed for 
et tættere samspil med lederne. 
 
Det bør i forhold til fremtidige dialogmøder overvejes, hvorvidt lignende dialogmøder skal arrange-
res i forhold til de kommunale ledere. Siden kommunalreformen og udlægning af genoptræningen 
er de kommunale terapeutfunktioner blevet større, og antallet af terapeutfaglige ledere er øget. 
Relevansen af ledelsesstrategiske dialoger mellem ledere og foreninger vurderes på den baggrund 
at være ligeså vigtige som på sygehusområdet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Tilbagemeldingen fra flere ledere har været, at det var rigtig godt med mødet, og der burde være 
flere lignende arrangementer.  
 
Der blev stillet forslag om, at inddrage studielederne i fremtidige debatter omkring organiseringen 
af terapeutfunktioner på sygehusene.  
 
Det blev afklaret, at den videre opfølgning foregår ved at der afholdes et lignende debatmøde. Det 
blev afklaret, at opfølgningen i forhold til lederne foregår forskelligt i regionerne.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At der fremover en gang årligt holdes dialogmøde med terapeutledere på sygehuse. 
 
At afprøve dialogmødeformen med terapeutledere på det kommunale område. 
 
Regionsformændene kan med fordel udveksle erfaringer om, hvordan man kan gribe en dialog 
med lederne an. 
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3.9 - Autorisationsloven – responsum 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter sagen og opfordrer Etisk Udvalg til at drøfte mulige di-
lemmaer. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuter har bedt lektor, dr.jur. Helle Bødker Madsen (Aarhus Universitet) om at 
svare på seks spørgsmål om retstilstanden for fysioterapeuter efter vedtagelsen af autorisationslo-
ven. Helle Bødker Madsens responsum vedlægges i sin helhed. 
 
Notatet er foranlediget af et behov for at have klarhed om autorisationslovens rækkevidde særligt i 
sygehuskontekst. Spørgsmålene til Helle Bødker Madsen er et resultat af en række henvendelser 
fra ledere og menige fysioterapeuter landet over.  
 
Med afklaring af de juridiske spørgsmål opfordres Etisk Udvalg til at debattere de etiske dilemma-
er.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede om baggrunden for notatet. Der var en række afklarende spørgsmål til 
notatet. 
 
Det blev foreslået at indholdet i notatet videreformidles til arbejdspladserne. Formidlingen kunne 
med fordel målrettes terapeuter i de forskellige sektorer med en skitsering af 
opmærksomhedspunkter. En omtale heraf i fagbladet kunne desuden være relevant. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede sagen og opfordrede Etisk Udvalg til at drøfte mulige dilemmaer i for-
længelse af notatet. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at der skal arbejdes videre med en videreformidling af 
notatets indhold efter Etisk Udvalgs’ behandling af sagen. 
 
3.10 - Ny struktur for arbejdet med Fag og Forskning / Forskning i Fysioterapi 
 
Indstilling:  
Hvervet som videnskabelig redaktør nedlægges, og det videnskabelige redaktørpanel for Forsk-
ning i Fysioterapi får større beføjelser. 
 
Resume: 
Med et fald i indsendte artikler til tidsskriftet Forskning i Fysioterapi (har ikke modtaget en forsk-
ningsartikel i det sidste 1½ år) er der ikke det samme behov som tidligere for at have tilknyttet en 
videnskabelig redaktør til Fag og Forskning. Opgaverne med at vurdere artikler til de Studerendes 
Pris og evt. indsendte forskningsartikler kan fremover varetages af det videnskabelige panel, der 
får større beføjelser svarende til sædvanlig praksis i andre tidsskrifter.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede om baggrunden for indstillingen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at:  
 
Hvervet som videnskabelig redaktør nedlægges 
Det videnskabelige redaktørpanel for Forskning i Fysioterapi får større beføjelser. 



HBM/18/05/2010 
 

Side 10 af 13 
 

 
3.11 - Kommissorium for det videnskabelige redaktørpanel 
 
Indstilling:  
Nyt kommissorium for det videnskabelige redaktørpanel. 
 
Resume: 
Som konsekvens af nedlæggelsen af hvervet som videnskabelig redaktør gives der større beføjel-
ser til det videnskabelige redaktørpanel. Panelet udvides med et medlem fra nuværende 4 til 5 
medlemmer. Medlemmerne findes ved opslag i Fysioterapeuten og udpeges for 3 år med maksi-
malt en genbesættelse i forlængelse af de første 3 år.  
Nuværende panel fortsætter et år, der suppleres med et medlem. To medlemmer udskiftes i 2010. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret at hvervet er ulønnet. Det blev desuden afklaret, at panelet beskæftigere sig med 
faglige artikler, men ikke forskningsartikler. 
 
Kommissoriet skal ændres således, at det præciseres at de videnskabelige redaktører udvælges af 
sekretariatet, da der ikke er tale om en politisk udpegning. 
 
Desuden blev det bemærket, at der kan være en ekstraudgift forbundet med en udvidelse af rådet 
til tabt arbejdsfortjeneste. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at godkende det nye kommissorium for det videnskabelige redaktør-
panel, idet det præciseres, at de videnskabelige redaktører udvælges af sekretariatet, da der ikke 
er tale om en politisk udpegning. 
 
3.12 - Temanotat fra Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter 
 
Indstilling 
At temanotatet drøftes 
 
Resume 
Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter fremlægger hermed sit andet temanotat.  
 
Notatet behandler temaet Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet gennemgik notatet fra videnskabeligt råd.  
 
Flere fremhævede at anbefalingen omkring, at lederne skal være forskere for, at fremme 
implementeringen af forskningen i praksis går i mod strømningerne, om at ledelse bliver en 
selvstændig disciplin med fokus medarbejderledelse, økonomistyring mv. Derfor er anbefalingen 
måske relevant, men ikke særligt realitisk. Hertil bemærkede sekretariatet, at det er indtrykket fra 
flere møder, at der er en ændring på vej i forhold til, at der lægges vægt på forskningsmæssig 
forståelse som forudsætning for rollen som leder.   
 
Det blev forslået, at ændre lederpolitikken således at den i højere grad har fokus på at 
implementere forskning i den kliniske praksis.  
 
Der blev efterlyst nærmere input til, hvorledes forskningen adresseres i kommunerne i en situation, 
hvor forskningsforpligtelsen ligger på hospitalerne. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen opfordrede til, at der ses nærmere på at oprette dele-/kombinationsstillinger, der 
skal sikre implementeringen af forskning i den kliniske praksis.  
 
Hovedbestyrelsen opfordrede desuden til, at lederpolitikken gennemgås med henblik på at foreta-
ge justeringer, der har fokus på at beskrive ledernes forpligtelse til at understøtte arbejdet med at 
omsætte forskning til den kliniske praksis. 
 
4.1 - Referat fra Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume 
Videnskabeligt råd i Danske Fysioterapeuter har afholdt møde 1. marts 2010. 
 
Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret, at hovedbestyrelsen får en oversigt over de fysioterapeutiske forskningsmiljøer, 
når denne foreligger. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.2 – Lønkommission 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning. 
 
Resume: 
Orientering fra lønkommissionen 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev orienteret om status i forhold til lønkommissionen, og den fælles kommunikationsstrategi 
der er udarbejdet i samarbejde med de øvrige organisationer inden for sundhedskartellet. 
 
Det blev desuden afklaret, af foreningen har ganske få pladser til FTF arrangementet omkring 
lønkommissionens rapport på Christiansborg, men hovedbestyrelsen vil få en orientering om 
forløbet af konferencen på hovedbestyrelsesmødet i juni måned. Det blev i forlængelse heraf 
bemærket, at FTF har iværksat en række regionale initiativer som opfølgning på 
lønkommissionens rapport. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
4.3 - Referat fra TR-rådets møde den 11. februar 2010 
 
Indstilling:  
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Der var tre hovedtemaer på mødet.  
Pkt. 2. Planlægning af Årskonferencen hvor Jeanette Præstegaard deltog  
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Pkt. 4. Forberedelse til Repræsentantskabet 2010 
Pkt. 7. MitFysio, hvor Anne Larsen deltog 
 
Derudover drøftede vi situationen, hvor Kirsten Ægidius skulle fungere som regionsformand samt 
de sædvanlige punkter om orientering fra regionerne og sekretariatet og hvordan går det med 
kompetence- og seniormidlerne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev fremhævet at der havde været en meget positiv evaluering af TR konferencen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning 
 
4.4 - Referat af møde i Internationalt ad hoc udvalg 9. april 2010 
 
Indstilling: 
At HB tager referatet til efterretning samt orienteres specifikt vedr. dagsordens punkt 3: Forbere-
delse til ER-WCPT Generalforsamling 27. – 29. maj 2010   
 
Resume: 
Mødets indhold var: 
 
Forberedelse til ER-WCPT generalforsamling 27. – 29. maj 2010. 
Formålet med gennemgangen af generalforsamlingsmaterialet er kvalificering af delegaternes ind-
stillinger til sagsdokumenterne samt HBs behandling af dette. 
 
Forespørgsel fra SST vedr. tredjelandsuddannet personale. 
 
Der refereres under pkt. 3 til dagsordens bilag, annexes. Disse kan ses samlet i vedlagte bilag: 
Draft Agenda.  
 
Udvalget anbefaler at HB giver referatet en hurtig gennemlæsning og afventer at udvalgets for-
mand Esther Skovhus uddyber og kommenterer punkterne på HB.  
Når der foreligger referat fra generalforsamlingen vil HB få mulighed for at drøfte sagerne yderlige-
re. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret, at de delegerede af planlægningsmæssige årsager ikke har kunnet deltage i det 
internationale ad hoc udvalgs forberedelse af mødet. 
 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning, idet det blev bemærket, at foreningens delegation i 
forbindelse med de internationale møder skal drøftes ved den kommende konstituering. 
 
5. Eventuelt 
 
E1. Sygehusbyggeri 
Der blev efterlyst en central strategi i forhold til de kommende sygehusbyggerier. Strategien kunne 
indeholde et bud på indretningen af sygehusene med henblik på at sætte fokus på nye patientrol-
ler, der er præget af mere fysisk aktivitet under indlæggelse. ¨ 
 
Det blev drøftet, hvilken rolle foreningen realistisk kan have i forhold til det nye sygehusbyggeri. 
Det kunne være en ide, at skabe en sammenhæng mellem en central og decentral strategi. Den 
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decentrale strategi vedrører blandt andet en indsats i forhold til at inspirere lederne på sygehusene 
til at videreformidle tanker omkring ny sygehusstruktur. Det blev forslået, at opfordre studerende til 
at skrive opgaver om fremtidens sygehuse.  
 
Der bør arbejdes videre med at udvikle en række initiativer på området. 
 
E2. Stress blandt fysio- og ergoterapeuter 
Der havde været en omtale af, at fysio- og ergoterapeuter næst efter medarbejdere ved tappean-
læg på bryggerierne er de mest stressramte. Sekretariatet bemærkede, at undersøgelsen ikke er 
valid i forhold til konklusionen om stressniveauet blandt fysio- og ergoterapeuter, og at sekretaria-
tet følger op på historien ved at informere om fakta i sagen. 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev opfordret til at der indkøbes nye stole til lokalet.  
 
 
Janus Pill Christensen, referent 
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