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Hovedbestyrelsesmøde d. 19. januar 2012 
 

1.  Referater til underskrift 
Det godkendte referat fra HBM d. 17. november 2011 forelægges til under-
skrift på HBM d. 14. marts 2012. 

 
2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Strategiplan 2012 

Indstilling  

1) At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle 
fremdrift i Strategiplan 2012 til efterretning. Da vi er halvvejs i 
strategiperioden, vil der blive fokuseret særligt på, hvilke projekter, der 
afsluttes nu, og hvilke der startes op i den sidste del af strategiperioden.  
 

2) At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte kommissorium for 
arbejdet med indsatsområde 5.E, Nye opgaver for fysioterapeuter på 
sygehuse.  
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Resumé  
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategi-
plan 2012 består af tre overordnede strategiområder: jobskabelse,  
professionsudvikling og rekruttering & fastholdelse med fem underliggende 
indsatsområder:  
 
1. Udvikling og dokumentation af faglig kvalitet  
2. Du mærker forskellen (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)  
3. Erhvervspolitik og strategi  
4. Ledelsesstrategiske pejlemærker  
5. Nye jobs – nye arbejdsområder  
 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 

1. Generel orientering 

Direktøren indledte med en statusorientering. Følgende delindsatser er enten 
afsluttet eller ved at blive det: 
 
• 1.A    Vederlagsfri fysioterapi 
• 1.B    Kvalitet i træningen 
• 2.A3  Medlemsservice – kontante fordele 
• 5.A    Fysioterapi og ny teknologi (m. Fagfestival 2012 i marts) 
• 5.B    Diagnostik (m. Fagfestival 2012 i marts) 

 
Desuden overgår den del af delindsats 2.3, Studerende og nyuddannede 
mærker forskellen, der er rettet særligt mod de studerende på 1. semester, til 
evaluering og efterfølgende drift. Den foreløbige fornemmelse er, at 
foreningen som ønsket er blevet meget mere synlig for de nye studerende. 
Projektgruppen skifter som planlagt nu fokus til studerende på sidste del af 
uddannelsen og på de nyuddannede.  
 
Indsats 3, Erhvervspolitik, blev behandlet særskilt på hovedbestyrelses-
konferencen d. 18. januar 2012, hvor resultaterne af markeds- og 
stakeholderanalysen blev præsenteret. Sekretariatet fik på baggrund af 
hovedbestyrelsens drøftelse et åbent mandat til at kvalificere resultaterne til 
næste hovedbestyrelsesmøde, der afholdes d. 14. marts 2012. 
 
I 2012 tages der for alvor  hul på de tre tilbageværende områder under indsats 
2 (kvalitetsstandarder, medlemsdata og kurser og efteruddannelse), og på 
indsats 4, Ledelsesstrategiske pejlemærker. Indsats 4 vil medføre drøftelser af 
samme type, som vi har haft i forbindelse med erhvervspolitikken: Hvad er 
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f.eks. ønskeligt at tilbyde gruppen af ledere i Danske Fysioterapeuters regi, og 
hvad varetages evt. bedre andetsteds. Pt. arbejdes der på et kommissorium 
for indsatsen og på en opsummering af vores eksisterende viden om gruppen.  
 
I forbindelse med delindsats 5.C, Sundhedsfremme og forebyggelse, er der 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med input til foreningens 
strategiske arbejde på området.  
 
Delindsats 5.D, Fremtidens fysioterapeut, foreslås udskudt til næste 
strategiområde, da der er større momentum for den nytilkomne delindsats 5.E, 
som det derfor foreslås at bruge kræfterne på i indeværende år. Dette arbejde 
kan desuden fungere som en del af forlægget for arbejdet med Fremtidens 
Fysioterapeut.  

2. Kommissorium for delindsats 5.E – Nye opgaver på sygehusene 

Hovedbestyrelsen havde en række konkrete kommentarer til formuleringen af 
notatet, der vil blive indarbejdet i den endelige version, men godkendte det 
overordnede indhold. Det blev foreslået at anvende en bearbejdet version af 
kommissoriet i kommunikationen med vores ledere på sygehusene, der 
måske kan anvende det til at gå i dialog med de højeste ledelseslag. Evt. 
kunne foreningen afholde en fælles konference.  

Konklusion 
1) Orienteringen om den generelle fremdrift i Strategiplan 2012 blev taget til 

efterretning.  
 

2) Kommissoriet for delindsats 5.E blev godkendt under forudsætning af, at 
hovedbestyrelsens rettelser bliver indarbejdet. 

 

2.2 Fortrolig sag 
 

2.3 Specialisering af træningsområdet i det kommunale 
sundhedsvæsen  

Indstilling  
At notatet godkendes som grundlag for videre faglige og politiske aktiviteter 
vedrørende specialisering i det kommunale sundhedsvæsen.  

Resumé  
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Som en del af Strategiplan 2012, Kvalitet i træning, fremlægges notat 
vedrørende specialisering i det kommunale sundhedsvæsen til anden 
behandling i hovedbestyrelsen med henblik på godkendelse.  
 
På baggrund af Danske Fysioterapeuters Ti pejlemærker om kvalitet i 
fysioterapi peger notatet på, at foreningen skal arbejde fagligt og politisk for 
specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen.  
Målet er, at opgavevaretagelsen er styret af princippet om at ”øvelse gør 
mester.” Danske Fysioterapeuter anbefaler på den baggrund, at der sker en 
centralt koordineret specialisering af træningsområdet i det kommunale 
sundhedsvæsen med henblik på at skabe rette forudsætninger for høj og 
ensartet faglig kvalitet. Specialisering bør følge principperne for 
specialeplanlægning i det regionale sundhedsvæsen og tage udgangspunkt i 
kriteriernes forekomst, kompleksitet og effektiv ressourceudnyttelse. 
Specialisering bør endvidere omfatte kvalitetsstandard vedrørende 
specialisering i daglig opgavevaretagelse.  
 
Hovedbestyrelsen drøftede første gang notatet på mødet i november 2011. 
Nærværende notat er redigeret jf. HB’s kommentarer og fremlægges nu med 
henblik på godkendelse. Notatet har siden første HB-drøftelse også været 
præsenteret i Udvalg for Praksis/Privat, UPP. UPP besluttede på baggrund af 
denne drøftelse at se nærmere på konsekvenser af specialisering i det 
kommunale sundhedsvæsen for praksissektoren, samt på behov for og 
relevans af specialisering i praksissektoren. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet har siden sidst været til et møde på embedsmandsniveau i KL, 
hvor de anbefalinger og principper, der er indeholdt i notatet, blev modtaget 
meget positivt. Vandene skilles dog ved, om der skal være tvang eller ej, men 
vores udspil blev helt klart tolket som en anerkendelse af kommunerne – og vi 
samarbejder pt. med KL om et fælles debatoplæg.  
 
Der var hos hovedbestyrelsen generelt tilfredshed med, at der i det reviderede 
notat er ”skruet ned for modellen og op for principperne”. I forhold til det 
indholdsmæssige var der kun en enkelt bemærkning: Det blev diskuteret, om 
”begrænsning af borgerens ret til frit valg”1 skal stilles op som en konsekvens 
af øget specialisering. Borgerne vil stadig have ret til frit valg mellem de 
godkendte tilbud – der vil bare være geografisk længere imellem dem.  
 
I UPP’s drøftelser af notatet har fokus været på konsekvenserne for praksis-
sektoren, der kan få sværere ved at byde ind på kommunernes udbud, fordi 
sektoren består af så mange små enheder. UPP har behov for yderligere 
drøftelser af, hvad vi som forening kan gøre ved den situation. Der var i den 
                                                
1 S. 6, nederst 
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samlede hovedbestyrelse dog ikke stemning for at vente på UPP. HB mente, 
at foreningen er nødt til at have en klar politik på området nu.  

Konklusion 
Notatet blev godkendt i sin nuværende form. 
  

2.4 Tilkøbsydelser  
 
Indstilling  
At hovedbestyrelsen tager stilling til, om Danske Fysioterapeuter er for eller 
imod tilkøbsydelser på træningsområdet.  

Resumé  
Skal en borger visiteret til træning have mulighed for at købe ekstratræning i 
det kommunale genoptræningscenter leveret af den kommunalt ansatte 
fysioterapeut?   
 
Spørgsmålet om tilkøbsydelser er blevet aktualiseret på grund af frikommune-
forsøget og en åbning i regeringsgrundlaget. Tilkøbsydelse er, når en borger 
hos kommunen kan købe ekstra service udover den visiterede ydelse.  
 
Den tidligere regering iværksatte i foråret 2011 et frikommuneforsøg. Dette 
videreføres af den nuværende regering. Blandt de mange ansøgninger er 
flere, hvor kommuner ønsker at få mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbs-
ydelser også på træningsområdet. Derfor er det nødvendigt, at HB tager 
stilling til, om Danske Fysioterapeuter er for eller imod tilkøbsydelser. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsens drøftelse viste, at et flertal i HB er imod tilkøbsydelser på 
træningsområdet: Mange frygter, at muligheden åbner op for en udhuling af 
sundhedssystemet og en social skævvridning, som ikke er ønskelig. Som et 
HB-medlem formulerede det: ”Det skal være en sundhedsfaglig vurdering, der 
afgør folks træningsbehov, ikke deres økonomi”. Andre var imod, fordi de 
mente, at tilkøbsydelser vil medføre en ulige konkurrence i forhold til 
praksissektoren – og at konkurrence generelt øger kvaliteten.     
 
Et lille mindretal var dog for tilkøbsydelser under forudsætning af en meget tæt 
monitorering af kommunerne.  

Konklusion 
Danske Fysioterapeuter er imod tilkøbsydelser på træningsområdet.  
 

2.5 Danske Fysioterapeuters specialistordning  

Indstilling  
• At model for Danske Fysioterapeuters specialistordning, version 2.0 

godkendes.  
• At det besluttes, at modellen afventer etablering af faglige selskaber og 

videregives til Dansk Selskab for Fysioterapi til færdiggørelse og 
implementering. 

Resumé  
Danske Fysioterapeuter besluttede i foråret 2010 at evaluere foreningens 
specialistordning. Specialistordningen har eksisteret siden 2000, og der er pr. 
1. november 2011 beskrevet 9 specialer og godkendt 67 specialister.  
 
Revision af Danske Fysioterapeuters specialistordning er forankret i Udvalg 
for Professionsudvikling og Uddannelse (UPU) og gennemført af en til 
opgaven udpeget arbejdsgruppe.  
 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse behandlede første gang udkast til 
revision af specialistordningen i maj 2011 på baggrund af en evaluering og en 
modelbeskrivelse for specialistordningen. Hovedbestyrelsen bad på baggrund 
af sin drøftelse UPU om en skærpelse af notatet vedrørende modellen, idet 
hovedbestyrelsen udtrykte bekymring for, hvorvidt modellen med sit ambitiøse 
indhold ville bidrage til at øge såvel attraktivitet som anerkendelse af 
ordningen.  
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Modellen er siden behandlet i såvel udvalg som arbejdsgruppe og fremlægges 
nu af udvalget med henblik på godkendelse.  

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsens drøftelse koncentrerede sig om, hvorfor man ikke har valgt 
at stille krav om en videregående uddannelse på masterniveau som kriterium 
for optagelse i den nye version af specialistordningen. De hovedbestyrelses-
medlemmer, der har fulgt processen i UPU, forklarede, at muligheden også 
har været diskuteret indgående, men man gik bort fra den, dels fordi der pt. 
ikke udbydes nogle specialespecifikke masterforløb i Danmark, og dels fordi 
man i arbejdsgruppen har valgt at vægte det kliniske indhold i ordningen 
meget højt.  
Formålet med ordningen er at udklække kliniske, ikke teoretisk specialister, 
som vi jo dels får fra den nye kandidatuddannelsen og dels fra folk, der tager 
til udlandet og tager en overbygning. Kravene til klinisk kompetence er derfor 
blevet skærpet væsentligt i fht. den tidligere version af ordningen. 
  
Hovedbestyrelsen spurgte desuden til, om UPU og arbejdsgruppen har 
drøftet, hvordan det valgte snit vil påvirke specialisternes avancements- og 
lønindplaceringsmuligheder i det offentlige sundhedssystem. Det er blevet 
diskuteret, men man er ikke kommet frem til noget klart svar. Erfaringerne fra 
første version af ordningen har været, at en specialisttitel ikke i sig selv 
bidrager til mere lukrative ansættelsesforhold - med mindre det lykkes 
specialisten at forhandle sig til tillæg f.eks. ved stillingsskift til stilling med krav 
om specialistkompetencer. Derfor anbefales det ikke fremadrettet at "sælge" 
den nye model på forventninger om højere løn, men i stedet fokusere på 
specialistgodkendelsen som et udtryk for, at den pågældende person har 
foreningens ord for, at vedkommende kan noget særligt, og dermed som et 
udgangspunkt for forhandling af løn og opgaver. 
Det blev afslutningsvis bemærket, at det er vigtigt, at foreningen fremadrettet 
indgår i en løbende dialog med lederfraktionen om specialistordningen.  

Konklusion 
Specialistordningen blev godkendt i sin nuværende form og afventer nu videre 
bearbejdning og implementering i regi af de kommende faglige selskaber. 
Foreningen følger i mellemtiden udviklingen (udbuddet af specialiserede 
professionsmaster) med henblik på en senere version 3.0 af ordningen.  
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2.6 Temanotat fra Videnskabeligt Råd – Interaktion mellem 
forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis  

Indstilling  
At temanotatet drøftes og tages til efterretning. 

Resumé  
Videnskabeligt Råd har som sit fjerde tema valgt at sætte fokus på ”Interaktion 
mellem forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis”.  
 
Tidligere har rådet blandt andet behandlet temaerne ”Akademisering og 
professionsudvikling i fysioterapi” og ”Sigtelinjer for fremtidens uddannelse i 
fysioterapi”. Fælles for begge temaer er deres fokus på vigtigheden af, at 
fysioterapi videreudvikler sig på et akademisk grundlag, og herunder at præ- 
og postgraduat uddannelse i fysioterapi forskningsbaseres.  
 
I forlængelse heraf har Videnskabeligt Råd valgt interaktionen mellem 
forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis som næste tema, da mængden af 
fysioterapirelevant forskning, herunder forskning produceret af forskere med 
fysioterapibaggrund, har været i kraftig stigning de senere år. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling  
Sekretariatets faglige chef bemærkede, at notatet skal ses som en opsamling 
på det sidste halve års arbejde i Videnskabeligt Råd, hvor man har 
beskæftiget sig med interaktionen mellem forskning og klinisk praksis. Det 
besvarer altså ikke som sådan nogle konkrete spørgsmål. 
 
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at det som sædvanlig er et rigtig godt stykke 
arbejde fra rådet.  

Konklusion 
Notatet blev taget til efterretning.  
 

2.7 Videnskabeligt Råd – status og fremtidigt arbejde  

Indstilling  
• At initiativet med Videnskabeligt Råd evalueres med afsæt i rådets egne 

anbefalinger  
• At der tages stilling til Videnskabeligt Råds fremtid  
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Resumé  
Videnskabeligt Råd afholdte sit første møde i juni 2009, og har dermed nu 
eksisteret i to et halvt år. På de seneste to møder i Videnskabeligt Råd har 
rådets arbejde været genstand for drøftelse. I forlængelse heraf besluttede 
rådet på seneste møde i december 2011, at der er behov for, at Danske 
Fysioterapeuters hovedbestyrelse tager stilling til Videnskabeligt Råds 
fremtidige arbejde, og herunder, at der foretages en revision af rådets 
nuværende kommissorium, så rådet sikres de bedst mulige rammer for dets 
virke. Rådets medlemmer finder det som en konsekvens heraf mest rigtigt, at 
alle seks nuværende medlemmer stiller deres medlemskab til disposition.  
 
Rådet udtaler, at arbejdet i rådet indtil nu har været inspirerende for alle 
deltagere, og at der er blevet udarbejdet gode temanotater. Rådet finder 
imidlertid, at det er vigtigt, at rådet i sit fremtidige arbejde ikke udvikler sig til 
en legitimerende følgegruppe, men at der sikres en fortsat tyngde i arbejdet.  
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse bedes derfor evaluere initiativet 
med et videnskabeligt råd for Danske Fysioterapeuter med afsæt i 
Videnskabeligt Råds anbefalinger (bilag 1), og i forlængelse heraf tage stilling 
til rådets fremtid herunder eventuel revision af kommissorium (bilag 2) og 
nedsættelse af nyt videnskabeligt råd.  

Rådets produkter pr. 1.januar 2012  

Rådet har på eget initiativ udarbejdet følgende notater til hovedbestyrelsen:  
• ”Professionsudvikling og akademisering i fysioterapi” (09.11.2009)  
• ”Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning” (26.03.2010)  
• ”Sigtelinjer for fremtidens uddannelse i fysioterapi” (18.05.2010)  
• ”Forskningsbaseret uddannelse” (28.5.2010)  
• ”Interaktion mellem forskning og fysioterapeutisk klinisk praksis” 

(26.11.2011)  
 
Rådet har desuden på opfordring rådgivet hovedbestyrelsen vedrørende 
kvalitetskriterier for forskningsstøtte i form af notatet ”Støtte til fysioterapeut-
relevante forskningsmiljøer: Kvalitetskriterier for vurdering fysioterapirelevante 
forskningsmiljøer” (08.06.2010) 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling  
Formanden var lige inden jul til et møde med Videnskabeligt Råd, hvor 
medlemmerne efterlyste flere tilbagemeldinger på, hvordan deres arbejde er 
blevet brugt i foreningen. På uddannelsesområdet står det helt klart, hvor 
værdifulde deres oplæg har været, men de har nok haft en forventning om, at 
vi havde brugt deres arbejde endnu mere, end vi har, mente formanden. 
Derfor efterlyste de et klart mandat og nye opgaver at løse, hvis de skal 
fortsætte med arbejdet.  
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Foreningens faglige chef, der har fulgt rådet tæt, har haft en oplevelse af, at 
der efter behandlingen af de to første temaer opstod et tomrum, som rådet 
havde svært ved selv at fylde med nye opgaver. Viljen og interessen var der, 
men der gik lidt inerti i arbejdet. Hun foreslog derfor at overveje, om sådanne 
funktioner i virkeligheden varetages bedre på nogle ad hoc/konsensus-
konferencer omkring aktuelle spørgsmål – eller i en helt tredje setting.  
 
Hovedbestyrelsen var enig om, at rådets arbejde har været brugbart i en lang 
række sammenhænge, og ikke kun på uddannelsesområdet, men at der med 
medlemmernes udmelding nok er mest ræson i at nedlægge rådet for nu. Når 
vi er tættere på etableringen af de faglige selskaber, vil der uden tvivl komme 
en række opgaver, som kunne varetages i rådet, men det vil også være 
interessant at se, om vi kan stille nogle bedre og mere stimulerende rammer til 
rådighed for den type arbejde.  

Konklusion 
Hovedbestyrelsen besluttede at nedlægge Videnskabeligt Råd for nu med en 
stor tak til medlemmerne for deres foreløbige bidrag til foreningens arbejde.  
 
Næstformanden og den faglige chef vil i fællesskab videreudvikle på idéen om 
nye rammer for opgaveløsning, herunder muligheder for indtænkning i en 
struktur omkring de faglige selskaber.    
 

2.8 Danske Fysioterapeuters holdning til frivilligt arbejde 

Indstilling 
1. At hovedbestyrelsen drøfter og godkender det vedlagte holdningspapir, der 

er revideret på baggrund af hovedbestyrelsens første drøftelse af frivilligt 
arbejde på social- og sundhedsområdet d. 17. november 2011.   

2. At hovedbestyrelsen beslutter, om Danske Fysioterapeuter skal tilslutte sig 
de ”Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle”, FOA 
m.fl. har formuleret.   

Resumé 
2011 er europæisk år for frivilligt arbejde, og også i Danmark er der pt. et øget 
fokus på området – bl.a. har den tidligere regering med støtte fra de 
nuværende regeringspartier afsat 100 millioner kroner til en national 
civilsamfundsstrategi for de 2011-15, der skal ”styrke inddragelse af 
civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde”.  
 
I Danmark er der ikke en stor tradition for frivilligt arbejde på de klassiske 
”velfærdsområder” som sundheds-, uddannelses- og socialområdet. 



 

 

11/27  

Tendensen er dog, at en stigende andel af det frivillige arbejde sker på disse 
områder. Som faglig organisation fordrer det en skærpet opmærksomhed på 
udviklingen, da der på EU-plan ses en negativ sammenhæng mellem frivilligt 
arbejde på disse områder og det offentlige forbrug. 

FTF har for nylig lanceret en politik for frivilligt socialt arbejde, der netop 
understreger, at frivilligt arbejde ikke må betyde en udhulning af 
velfærdsstaten. Samtidig har FOA, DSR og en række andre faglige 
organisationer i samarbejde med bl.a. Frivilligt Forum udarbejdet nogle fælles 
”spilleregler” for samarbejdet mellem frivillige og ansatte på det sociale 
område. De faglige organisationers aftryk på spillereglerne er især en 
betoning af, at opgaver, der er nedfældet i lovgivning, ikke kan overdrages fra 
ansatte til frivillige, at faglige kompetencer skal respekteres, og at frivilligt 
arbejde pr. definition er ulønnet. Danske Fysioterapeuter har, hvis 
Hovedbestyrelsen ønsker det, mulighed for formelt at tilslutte sig disse 
spilleregler. Frivilligt Forum hilser interessen velkommen. 
 
Danske Fysioterapeuter bør i kraft af det aktuelle fokus dog også have en 
selvstændigt formuleret holdning til frivilligt arbejde på social- og 
sundhedsområdet. Det vedlagte udkast til et holdningspapir er revideret på 
baggrund af hovedbestyrelsens første drøftelse af området i november 2011.  

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling  
En enig hovedbestyrelse besluttede, at Danske Fysioterapeuter skal tilslutte 
sig ”Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle” 
 
Til gengæld ønskede man, at foreningens eget holdningspapir bliver mere 
medlemsrettet og at interessevaretagelsesdimensionen i det skærpes. HB 
havde en række konkrete input til disponeringen og formuleringen af notatet til 
en ny version, der vil blive udarbejdet i sekretariatet.  
 
Sekretariatet blev i den forbindelse også bedt om at forholde sig til, at styk 2 i 
Servicelovens § 86 beskriver en række opgaver, der mange steder næsten 
udelukkende varetages af frivillige, og uden at det vurderes som problematisk. 
Vi bør derfor ikke blive for rigide i vores fortolkning af ”opgaver, der er 
nedfældet i lovgivning”.   

Konklusion:  
Indstillingen om, at foreningen tilslutter sig FOA’s ”spilleregler” blev godkendt.  

Foreningens eget holdningspapir revideredes efter hovedbestyrelsens 
anvisninger og rundsendes med HB-referatet. Hvis der ikke kommer 
indsigelser til det i den forbindelse, betragtes det som godkendt. Alternativt 
kan hovedbestyrelsen vælge at få forelagt papiret i plenum igen.  
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2.9 Budget 2012  

Indstilling  
Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender budget 2012.  

Resumé  
Det reviderede budget for 2012 blev første gang drøftet på HB mødet den 11. 
november 2011. Siden november er budgettet gennemgået endnu en gang, 
og der er på den baggrund foretaget mindre justeringer. Bl.a. er prognosen for 
kontingentindtægter blevet opdateret på baggrund af medlemstallet pr. 
1.1.2012. Det samlede reviderede budget viser et underskud i 2012 på 1,55 
mio. kr. Ved budgetvedtagelsen i efteråret 2010 var der budgetteret med et 
underskud på 0,57 mio. kr. Der er altså tale om en forværring på ca. 980.000 
kr. Ændringerne består dels af merindtægter på ca. 350.000 kr. og dels af 
merudgifter på 1,3 mio. kr.    

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens drøftelse 
Orientering ved sekretariatet:  
• Hverken de seneste ledighedsstatistikker eller prognosen for Fagfestival 

2012 har givet anledning til ændringer i budgettet.  
• Der er ekstra aktivitet på kursusområdet, der ændrer budgettet på begge 

sider, men det går lige op.  
• Der er kommet en ny post, ”Faglige reviews”, der udgør en udgift 100.000 
• Samlet er der for 2011 og 12 en lille forværring på 150.000 kr. Hvis det 

endelige budget for 2011 er forværret, må vi tage det op igen.  

Konklusion 
Hovedbestyrelsen vedtog budget 2012 uden yderligere bemærkninger. 
Sekretariatet lovede på opfordring fremadrettet at illustrere udviklingen i 
medlemmer grafisk.  
 

2.10 HB-orientering 

Indstilling 
1. At hovedbestyrelsen drøfter, om de tidligere vedtagne principper for HB-

orientering, dækker hovedbestyrelsens nuværende behov.  

2. At hovedbestyrelsen tager stilling til, om de eksisterende principper skal 
revideres.  
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Resumé  
Danske Fysioterapeuters daværende hovedbestyrelse vedtog d. 11. marts 
2009 en række principper for den skriftlige orientering af hovedbestyrelsen, 
der udsendes godt 40 gange om året. Der er fra dele af den nuværende 
hovedbestyrelse udtrykt ønske om en drøftelse af, om disse principper fortsat 
dækker hovedbestyrelsens behov, eller om en revidering er ønskelig. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Generelt var der bred enighed om, at den eksisterende model fungerer fint.  
De fleste føler, at indholdet er relevant for dem, at informationsmængden er 
passende, og at det er let at vælge til og fra, hvis man ønsker det.   
En række hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker dog adgang til yderligere 
materiale: Baggrundsmateriale fra de stående udvalgs arbejde og materiale 
fra de FTF-sammenhænge, formanden indgår i, blev nævnt som eksempler.  
Det kunne evt. være på en lukket, elektronisk platform, hvor HB selv kan 
hente de dokumenter, de er interesserede i – og samtidig have et arkiv, hvor 
de altid kan finde tilbage til ældre dokumenter.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem efterspurgte en evaluering af den nye måde at 
koordinere konferencedeltagelse og den mundtlige orientering om møder (det 
faste punkt 4.2 på HB-møderne), man overgik til i 2011. Sekretariatet bad om, 
at hovedbestyrelsen giver modellen et par møder til, før der evalueres. Det 
nikkede hovedbestyrelsen til.  

Konklusion 
HB-orientering fungerer tilfredsstillende i sin nuværende form.  
 
Sekretariatet undersøger mulighederne for at etablere et elektronisk 
vidensarkiv, men opfordrer samtidig hovedbestyrelsesmedlemmerne til rette 
henvendelse til sekretariatet, hvis de mangler noget konkret.  
 
Koordination af konferencedeltagelse og orientering om møder evalueres på 
HB-mødet i juni 2012. 
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3. Sager til orientering 

 
3.1 Fagfestival 2012 

Indstilling 
At orientering vedrørende Fagfestival 2012 tages til efterretning. 

Resumé 
• Fagfestival 2012 finder sted i dagene 22.-24. marts 2012.  
• Der lægges p.t. sidste hånd på programlægningen, hvorefter det samlede 

program offentliggøres.  
• Early bird tilmelding afsluttes 15. januar 2012. Styregruppen for fagfestival 

har møde umiddelbart herefter, hvor budgettet endelig færdiggøres. 
 
Der vil på HB-mødet blive givet en mundtlig orientering, som supplement til 
den allerede fremsendte orientering (HB-orientering 8. december 2011). 

Bemærkninger til hovedbestyrelsens behandling 
Program: Kan ses på hjemmesiden, der også er lavet i en mobil udgave til 
lejligheden. Der arbejdes på et trykt katalog med abstracts, der udleveres ved 
ankomsten. Som noget nyt i år er der, inspireret af WCPT 2011, planlagt en 
række symposier – dvs. faglige temadrøftelser med 4-6 inviterede, der holder 
et oplæg hver, hvorefter temaet drøftes med salen. Desuden vil der komme en 
række politiske indlæg omkring teknologi og fysioterapi og fysioterapi og 
diagnostik2.  

 
Tilmeldte: Der var d. 19. januar 1138 tilmeldte. 25 fra andre faggrupper, 
fortrinsvist ergoterapeuter. Vi har ikke fået henvendelser fra fysioterapeuter, 
der ikke er medlemmer denne gang. Til gengæld har der været lidt diskussion 
af definitionen på ”studerende” (ph.d.-stipendiater får ikke studenterrabat).     
 
Økonomi: Vi er pænt over de 1100 tilmeldinger, der er omdrejningspunktet for, 
at festivalen kan tjene sig selv ind. Sidst var vi 1600, og der er lige over max. 
kapacitet. Der er denne gang sørger for, at alle har mulighed for at deltage i 
den afsluttende fest. Der er solgt tre sponsorater á 25.000 kr.. Det har været 
svært – og måske heller ikke besværet værd. Men det er en presset tid, hvor 
virksomhederne leaner, og så er det svært samtidig at gå ud at sponsor for 
noget. 
 

                                                
2 Jf. januaroverblikket over Strategiplan 2012, indsatsområde 5.  

http://fysio.dk/fagfestival/Oplagsholdere/
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• HB’s rolle på fagfestivalen: Susan Kranker og Thomas Maribo er ved at 
definere arbejdsopgaverne og giver snart besked. Der er reserveret 
overnatning. Ret henvendelse til dem, hvis der er konkrete spørgsmål.  

Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 

3.2 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2012 

Indstilling 
At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé 
Forberedelse af repræsentantskabsmødet i november 2012 igangsættes i 
løbet af det tidlige forår 2012. Det gælder både på sekretariatsplan og i 
hovedbestyrelsen. 
 
Ambitionen i forhold til hovedbestyrelsen er, at der god tid til forberedelsen af 
repræsentantskabet, således at de sager hovedbestyrelsen ønsker at 
forelægge repræsentantskabet er gennemdrøftet i hovedbestyrelsen. 
 
Der er særligt tre sager, der forventes at komme til at optage meget tid på 
repræsentantskabsmødet. Det drejer sig om: 
 
• Faglige selskaber 
• Erhvervspolitik 
• Analyse af den politiske struktur 
 
Der er udarbejdet en drejebog, der beskriver de væsentligste milepæle i 
forberedelsen af repræsentantskabsmødet. Tanken er, at drejebogen er et 
dynamisk planlægningsdokument for hovedbestyrelse og sekretariatet, 
tidspunkter og deadlines kan således ændre sig. 

Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 
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3.3 Lukning af MitFysio og det nye fysio.dk  

Indstilling  
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Resumé  
Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig orientering om forløbet med 
nedlukningen af MitFysio (der lukkede ved årsskiftet) og arbejdet med at sætte 
indhold bag log-in på fysio.dk. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet orienterede om processen med at sætte dele af hjemmesiden 
bag log-in, der har trukket lidt ud pga. nogle udfordringer med leverandøren. 
Det meste af det valgte indhold vil dog allerede være bag log-in d. 1. februar, 
og projektet holder budgettet. Der sendes et uddybende notat ud med 
referatet fra hovedbestyrelsesmødet – en slags Q&A med svar på de mest 
almindelige spørgsmål, HB kan møde fra medlemmerne3.  
 
Det blev fra flere sider bemærket, at det er ærgerligt at skulle lukke indhold 
inde, men at der stadig er opbakning til den tidligere trufne beslutning. 
 
Der vil på det ”nye” fysio.dk komme en række af de samme muligheder, som 
vi kender fra MitFysio: Bl.a. vil man kunne rette i sine egne data, etablere 
lukkede rum til videndeling og skrive til hinanden. Systemet skulle være så let 
tilgængeligt, at det ikke kræver nogen undervisning at bruge.   
 

Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
  

                                                
3 Vedlagt referatet som bilag 3 
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4. Koordineringspunkter 
 

4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 

Indstilling: 
At rulledagsordenen drøftes og tages til efterretning 

Resume: 
Vedlagt er en oversigt over kommende punkter til behandling i 
hovedbestyrelsen. 

Konklusion: 
Rulledagsordenen blev drøftet og taget til efterretning. 
 

4.2 Orientering fra møder (18. nov. 2011 – 17. jan. 2012) 
 
 
5. Evt.  
 

E1. Koordinering af deltagelse af møde i styregruppe for analyse af den 
politiske struktur d. 10/2 (TN) 
TN kan ikke deltage d. 10/2. Sekretariatet prøver at flytte mødet, men ellers 
har TF og LH meldt sig som suppleanter. 
 

E2. Møde med Regionsdirektøren i Region Hovedstaden (LS) 
På baggrund af en underskriftsindsamling er der indkaldt til et møde om 
dobbeltregistrering og administrative byrder med Helle Ulrichsen i Region 
Hovedstaden – LS sender en repræsentant.  
 

E3. Ipad-support 
Sekretariatet overbragte en hilsen fra IT-medarbejderne, der opfordrer alle 
HB-medlemmer til at henvende sig, hvis de har spørgsmål til det nye 
arbejdsredskab. Intet problem er for småt. 
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6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet d. 19/1 2012  
 
Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i 
maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen 
arbejde:  
 
• Anerkendelse/respekt  
• Udvikling og innovation  
• Viden  
• Ansvarlighed  
 
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at det havde været et godt og effektivt møde 
med nogle spændende debatter og vigtige emner. Nogle mener dog ikke, at 
punkt 4.2 – orientering fra møder – fungerer særlig godt. Det vil som aftalt 
blive evalueret på HB’s juni-møde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette Frederiksen Mette Winsløw 
Direktør  Referent 
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