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     3. september 2009 

                          J.nr. 421.1 
                          JD/jpc 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2009.  
 
Til stede: Johnny Kuhr  

  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht  
  Tina Frank    
  Brian Errebo-Jensen  

 Marianne Breyen 
Tine Nielsen 
Solvejg Pedersen  

 Lene Christoffersen  
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold  

Eva Hauge  
Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende) 

 
Afbud: Ingen 
  
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Jan Erik Rasmussen (pkt. 3.1, 3.2, 3.9, 4.5 & 4.6) 
 Esben Riis (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.8) 
 Karen Langvad (pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, & 4.4) 
 Mette Birk Berger (pkt. 3.1-3.9) 
 Vibeke Laumann (pkt. 3.7) 
 Birgitte Kristensen (pkt. 4.3) 
  
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forligger referat fra HBM 17/6/09 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 5.6 – 9.6.2009 
 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Udvidet lænderygundersøgelse var et møde vedrørende udredningen af fysioterapeuternes 
fremtidige rolle på området. Der er behov for en videnskabelig udredning af opgaveløsningen med 
henblik på eventuelt at få det med som en ydelse i sygesikringsoverenskomsten. Opgaven løses 
med tilskud for praksisfonden og det faglige udvalg.  
 
Konklusion: 
Taget til efterretning. 
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2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer 
 
Indstilling: 
At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der udsendes snart tilmelding til SU årskonferencen. Der var en drøftelse af niveauet for 
hovedbestyrelsens involvering i konferencen.  
 
Lene Christoffersen og Vibeke Bechtold deltager i Dansk selskab for folkesundheds konference. 
 
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: 
Det blev bemærket, at der skal arbejdes med at skabe sammenhæng og overblik mellem konkrete 
punkter på dagsordenen og eventuelt tidligere drøftelser i hovedbestyrelsen, notater mv. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog rulledagsordenen til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Regnskab 2008  
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, 
- at årsrapport 2008 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2008 for konfliktfond A godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2008 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2008 for Forskningsfonden godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2008 for Rekreationsfonden godkendes og underskrives 
- at revisionsprotokollatet for 2008 godkendes og underskrives 
 
Resume: 
Foreningens revisionsfirma Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2008 og der foreligger 
nu en revisionsrapport og regnskab for foreningen for 2008.  
 
Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokol-
latet samt årsrapporten for Danske Fysioterapeuter, konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen, 
Forskningsfonden samt rekreationsfonden.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariet gennemgik regnskabet, og der var en række opklarende spørgsmål til årets resultat. 
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Desuden blev der fremsat en række ønsker til den fremtidige rapportering med henblik på at skabe 
større indsigt og overblik over foreningens økonomi. 
 
Konklusion: 
Årsrapport for Rekreationsfonden er underskrevet af fonden selv og skal ikke underskrives af HB. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede 
At godkende og underskrive årsrapport 2008 for Danske Fysioterapeuter  
At godkende og underskrive årsrapporten 2008 for konfliktfond A  
At godkende og underskrive årsrapporten 2008 for Aktivitets- og udviklingspuljen 
At godkende og underskrive årsrapporten 2008 for Forskningsfonden 
At godkende og underskrive revisionsprotokollatet for 2008 
 
3.2 - Budgetopfølgning 1. halvår 2009  
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen anmoder sekretariatet om til HB-mødet i september, at udarbejde og 
fremlægge forslag til permanente årlige besparelser for kr. 1,5 mio. 
 
Resume: 
Resultatet for 1. halvår viser et samlet overskud på kr. 1,3 mio.  
 
For hele 2009 forventes med den nuværende viden derimod et underskud på kr. 1,9 mio. idet der i 
2. halvår forfalder en del større regninger til betaling. 
 
For 2009 var der budgetteret med et overskud på kr. 0,5 mio. til hensættelse. 
  
På nogle områder/konti har der været eller forventes at komme et forbrug der ligger ud over det 
budgetterede på i alt ca. 2,4 mio. kr.. 
 
På udgiftssiden afholdes der i 2009 en række HB-besluttede, men ikke oprindeligt budgetterede 
udgifter. Disse beløber sig til 2,3 mio. kr. 
 
Når de økonomiske konsekvenser af de ekstraordinære politiske beslutninger isoleres, ses, at for-
eningens generelle drift med hhv. mer- og mindreforbrug på diverse områder, er i balance og ville 
udvise et beskedent overskud på ca. 0,4 mio. kr. (-1,9 mio. + 2,3 mio.) hvilket ville være et accep-
tabelt resultat. 
 
Med et forventet merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. vil der således komme endnu et træk på forenin-
gens egenkapital der vil reducere den til ca. 2 mio. kr. Dette er ikke tilfredsstillende. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009 og 2010, at der 
fremover skal foretages hensættelser mhp. at tilvejebringe en egenkapital af en passende størrel-
se. 
 
Dette kan ikke ske med udsigten til et forventet merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. Der er derfor behov 
for at foretage omkostningsbegrænsende tiltag med henblik på en begyndende opbremsning i ud-
giftsudviklingen samt henlæggelse til egenkapital. 
 
Disse tiltag skal være af permanent karakter og på årsbasis give reduktioner af størrelsesordnen 
ca. 1,5 mio. kr. Iværksættelse af disse besparelser må, med mindre man beslutter andet, forventes 
at have begrænset virkning i indeværende år og først slå fuldt igennem i 2010. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Der blev orienteret om foreningens økonomiske situation pt. Status er overordnet – selvom 
foreningens økonomi er sund – at der er behov for dels at lægge en dæmper på den generelle 
udgiftsudvikling og dels for tilpasninger mhp. en rolig genopbygning af foreningens egenkapital. 
 
Der blev endvidere orienteret om, at hovedbestyrelsen vil få forelagt et revideret budgetopfølgning, 
hvor tallene er kvalificeret yderligere. Der vil således ikke blive konkluderet noget i forhold til den 
indledende drøftelse.  
 
Sekretariatet bemærkede, at situationen med den sene fremlæggelse af tallene ikke er 
tilfredsstillende, men den sene regnskabsafslutning og ferieafviklingen i sekretariatet betyder, at 
hovedbestyrelsen først på mødet i september vil få forelagt kvalificerede tal til drøftelse. 
 
Der var en princippiel drøftelse af justeringen af foreningens økonomi. Det blev fremhævet, at det – 
selvom tallene skal kvalificeres – er et godt oplæg og notat og godt at få en overordnet drøftelse af 
situationen. 
  
Der blev efterlyst en oversigt over hvorledes kontingentindtægterne anvendes fx fordelt på 
lønudgifter, professionsudvikling mv. Desuden blev der efterlyst en oversigt over forskellige 
kontingentssatsers indflydelse på indtægtssiden.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tager en nærmere drøftelse af budgetopfølgningen på mødet i september. 
 
3.3. - Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter og godkender Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom. 
 
Resume: 
Der er p.t. stor sundhedsfaglig og sundhedspolitisk opmærksomhed på indsatsen for personer med 
kronisk sygdom. Den store opmærksomhed er møntet på følgende: 
 

• At øge kvaliteten af behandlingsindsatsen 
• At udvikle mindre ressourceforbrugende indsatser.  

 
Som led i dette introducerede Sundhedsstyrelsen i 2005 Kronikermodellen. Kronikermodellen er en 
sammenfatning af faglige og organisatoriske kvalitetskrav til indsatsen overfor personer med kro-
nisk sygdom.  
 
Det lokale arbejde med udmøntning af kronikermodellen aftales efter kommunalreformen særskilt i 
sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner. 
 
Danske Fysioterapeuter har ikke en særskilt politik i forhold til fysioterapi til personer med kronisk 
sygdom. Der er i forhold til Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom taget udgangs-
punkt i Danske Fysioterapeuters overordnede mission og vision, Danske Fysioterapeuters sund-
hedspolitik samt foreningens holdningspapir vedrørende faglig og organisatorisk kvalitet i primær-
sektoren. 
 
Strategien er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur samt in-put fra fokusgruppe bestå-
ende af ledende fysioterapeuter fra henholdsvis sygehus, kommune og privat praksis.  
 
Strategien foreslår følgende indsatser til styrkelse af fysioterapi og fysioterapeuters rolle i forhold til 
personer med kronisk sygdom indenfor følgende hovedområder: 

• Bedre sundhedsfaglig indsats 
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• Bedre organisering 
• Professions- og kompetenceudvikling 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev spurgt til hvorledes midler til personer med kronisk sygdom skal ansøges, og hvilke 
projekter der kan ansøges midler til. Det blev oplyst, at midlerne skal ansøges af de enkelte 
kommuner og regioner, og at indsatsen overfor personer med kronisk sygdom skal ses som en 
strategi for, hvorledes foreningen politisk kan understøtte en udvikling, hvor fysioterapeuter spiller 
en central rolle i indsatsen. 
 
Det bør overvejes yderligere, hvilket pres foreningen skal lægge på regioner og kommuner i 
forhold til at udvikle forløbsprogrammer for muskel- og skeletsygdomme. Hertil blev det tilføjet, at 
der under politikken kan være en række konkrete strategier på enkelte delområder. Eksempelvis 
kunne der gøres en ekstra indsats for at sikre den faglige kvalitet i kommunernes indsats. Her står 
foreningen overfor styringslogikken ude i de enkelte kommuner, der særligt har fokus på den 
økonomiske styring af nye ydelser. 
 
Det blev bemærket, at foreningen skal være opmærksom på at etablere et samarbejde med 
sygeplejerskerne. 
 
Arbejdet på området kører allerede i fulde omdrejninger ude i regionerne på KOL og andre typer af 
rehabilietering, mens fremdriften på forløbsprogrammer går langsommere. 
 
Det blev foreslået, at der gøres mere opmærk på puljemidlerne fx overfor SU medlemmerne med 
henblik på at få praksissektoren involveret i projekterne. 
 
Vi skal være realistiske i forhold til vores styringsambitioner på området, idet der ude i de enkelte 
kommuner sidder koordinatorer. Det er måske kontakten til dem, der er relevant i forhold til at få 
omsat vores politik til handling i praksis. 
 
I forhold til vores politik på området bør det overvejes, hvor tæt vi skal ligge os op af 
anbefalingerne indenfor kronikkerområdet, hvor fysioterapeuter også kan spille en rolle i forhold til 
diagnostisering. 
 
Vi skal huske hvilke tilbud i forhold til rehabilitering, vi tilbyder i de forskellige sektorer. Sekretariatet 
bemærkede, at der havde været fokus på dette område i forbindelse med den faglige kvalificering. 
 
Det blev bemærket, at rollen som forløbskoordinator er en anden opgave end dem fysioterapeuter 
normalt beskæftiger sig med. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom 
med en bemærkning om, at der skal være fokus på de forskellige sektorer, der arbejder på områ-
det i forbindelse med det videre arbejde med strategien. Det blev endvidere bemærket, at der bør 
være fokus på kursustilbuddet inden for området. 
 
3.4 - Organisering af terapeutfunktionerne 
 
Indstilling: 
At notatet drøftes, og at forslag om dialogmøder vedtages. 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen besluttede i 2007 at sætte fokus på organise-
ring af ergoterapeuter og fysioterapeuter på sygehuse. De to foreninger bad DSI på baggrund af 
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en tænketank beskrive scenarier for fremtidens organisering samt diskutere fordele og ulemper 
ved forskellige modeller for organisering.  
 
DSI afleverede i foråret 2008 et notat, som konkluderede, at organisering af terapeutfunktioner er 
præget dilemmaer, og at det på den baggrund ikke er muligt at pege på den mest hensigtsmæssi-
ge model. 
 
Nærværende notat er udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende fremtidig organisering af terapeut-
funktioner på sygehuse nedsat af hovedbestyrelserne i henholdsvis Ergoterapeutforeningen og 
Danske Fysioterapeuter: 
 

• Ledende ergoterapeut Johanne Drachmann, Ergoterapien, Hvidovre Hospital 
• Fysioterapeut Lise Hansen, Regionsformand, Region Sjælland 
• Fysioterapeut Tine Nielsen, Regionsformand, Region Hovedstaden 
• Faglig chef Ann-Christina Matzen, Ergoterapeutforeningen (sekretariatsmedarbejder) 
• Faglig chef Karen Langvad, Danske Fysioterapeuter (sekretariatsmedarbejder)  

 
Notatet peger på, at organisering er flerdimensionel. Organisering er et spørgsmål om hensigts-
mæssig arbejdstilrettelæggelse i forhold til den opgave, som ergoterapeuter og fysioterapeuter har 
i opdrag på den enkelte arbejdsplads. Men organisering er også et spørgsmål om at sikre mulig-
hed for indflydelse på relevante beslutninger.  
 
Set i det lys har ledere af ergoterapeuter og fysioterapeuter en central rolle at spille i forhold til 
spørgsmålet om organisering. Lederne skal til stadighed udvikle organisering, som sikrer opgave-
løsning og indflydelse. En forudsætning for denne del af ledelsesfunktion er, at lederne mestrer 
strategisk ledelse og herunder evnen til lede omstillingsprocesser. 
  
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter er vigtige strategiske samarbejdspartnere for 
lederne i relation til organisering af terapeutfunktioner. Foreningerne og lederne skal indgå i et stra-
tegisk samarbejde, hvor de fører kontinuerlige dialoger om udfordringer, mål og strategier. Dialo-
gerne skal lede til fælles afsæt og strategier for henholdsvis ledernes ledelsesopgave og forenin-
gernes politiske arbejde og være til støtte og inspiration for lederne i dagligt ledelsesstrategisk ar-
bejde. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev redegjort for følgende overvejelser fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har valgt at flytte 
fokus på arbejdet fra organisering – der er et midlel – til et fokus på lederne i sygehussektoren. På 
den baggrund er overskriften for sagen noget misvisende. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrører 
sammenspillet mellem foreningen og lederne i forhold til målene inden for sektoreren. 
 
Det blev bemærket, at intensivering af dialogen med lederen er en god anbefaling, men at 
foreningen bør forholde sig til de dilemmaer, der ligger til grund for de opgaver, der skal løftes af 
lederne på sygehusene – herunder organiseringen. Vi må få stillet spørgsmålene til lederne. 
  
Det blev fremhævet, at der ikke er én virkelighed, fordi rammebetingelserne flytter sig hele tiden, 
og derfor kan og skal foreningen ikke gå ind og anbefale en bestemt organisering. Det handler 
således om at kunne flytte sig i forhold til de roller, der er lokalt og konkret. 
 
Beskrivelsen af de enkelte løsninger vil bero på en konkret vurdering. 
 
Det fremhæves, at der er så mange organisationsmodeller, at de forskellige visioner ikke kan 
beskrives i forhold til dilemmaerne på området. 
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Der blev efterlyst lidt mere kant i oplæget. Herunder et klarere svar på, hvad det er, foreningen kan 
tilbyde, når sygehusene henvender sig med konkrete spørgsmål. Desuden blev der spurgt til den 
videre proces. 
 
Der blev udtrykt ønske om mere fremdrift med fokus på at løfte opgaven i forhold til at arbejde med 
lederen for at gøre dem til vigtige strategiske samarbejdspartnere. På regionalt niveau er der 
behov for at blive klædt på til at gå direkte i dialog med lederen - dog uden at træde ind i rollen 
som en strategisk sparringpartner. I forlængelse heraf blev det foreslået, at der i første omgang 
ikke holdes konferencer, men satses på en direkte dialog byggende på konkrete problemstillinger. 
 
Sekretariatet bemærkede, at der pt. er udfordringer med at mobilisere lederne i forhold til de 
ledertemadage, der allerede er planlagt. Derfor er det væsentlig at specificere, hvad det er, man vil 
i dialog med lederne om, og hvilken rolle det er, foreningen kan spille. 
 
Det blev fremhævet, at udfordringer for sygehusvæsent overordnet er beskrevet, så der er et 
velbeskrevet udgangspunkt for ledernes arbejde.  
 
Det er et problem, at der mellem de forskellige terapeutgrupper er en forskellig holdning til, hvilke 
opgaver, der skal løses i kommunerne. I forlængelse heraf er udfordringen, at det i forhold til nogle 
områder går meget hurtigt, mens det på andre områder går meget langsomt.  
 
Sekretariatet bemærkede, at organisering har to perspektiver. Dels hvorledes muligheden er for at 
tilrettelægge det daglige arbejde, og dels muligheden for at opnå indflydelse på sygehusene. 
 
Konklusion: 
Notatet blev drøftet 
 
Det blev besluttet, at kvalificere de spørgsmål som foreningen vil i dialog med lederne om, og at 
Ergoterapeutforeningens behandling afventes inden det videre arbejde hen imod en kvalificering af 
spørgsmålene fastlægges. 
 
Det blev besluttet at punkter herefter skulle behandles igen af hovedbestyrelsen.  
 
3.5 - Kontingent for fysioterapeuter på videreuddannelse 
 
Indstilling: 
At der foretages en analyse af kontingentstrukturen, og at der i den forbindelse ses på kontingenter 
for forskellige typer studerende. 
 
Resume: 
På baggrund af en henvendelse fra en fysioterapeut, som er under videreuddannelse til kandidat, 
er spørgsmålet om kontingent til fysioterapeuter under videreuddannelse blevet rejst.  
 
Som fysioterapeut der læser videre på en kandidatuddannelse, hvor man kun modtager SU, har 
man i dag 2 muligheder for at få reduceret sit kontingent: 
 
1. Man kan få ”nedsat kontingent”, hvilket svarer til 50% af det ordinære kontingent. Med ned-

sat kontingent har man ret til at arbejde op til 8 timer ugt. som fysioterapeut. I øvrigt bevarer 
man retten til at modtage de samme ydelser fra Danske Fysioterapeuter som hidtil. 

2. Man kan blive passivt medlem, hvor det årlige kontingent  udgør 16% af det ordinære kontin-
gent.  

 
Som passivt medlem må man ikke praktisere som fysioterapeut. Man har heller ikke ret til at 
få del i diverse fondsmidler, som Danske Fysioterapeuter administrerer – en mulighed som 
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ellers anvendes meget af studerende på videreuddannelse. Dette afholder mange fra at an-
vende muligheden for at blive passivt medlem.  

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
Konklusion: 
Det blev besluttet at der foretages en analyse af kontingentstrukturen, og at der i den forbindelse 
ses på kontingenter for forskellige typer studerende. 
 
3.6 - Referat fra møde i Etisk Udvalg den 20. maj 2009 
 
Indstilling: 
At følgende tilkendegivelse fra Etisk udvalg drøftes: 
 
"Vil professionen følge Forebyggelseskommissionens individorienterede anbefaling for forebyggel-
se eller vil vi profilere os med en ansvarlig indstilling med fokus på fysioterapeuters aktive rolle i 
forebyggelse for borgeren og sundhedssystemet."   
 
At referatet i øvrigt tages til efterretning. 
 
Resume: 
Udvalget behandlede bl.a. følgende emner: 
 

- Plan for revurdering af kommissorium 

- Tematisering på møderne, valg af emner 

- Forebyggelseskommissionens rapport med anbefalinger 

- Nordisk Forum for Etik, fremtid 

- Samarbejde mellem kollegialt Råd og Etisk udvalg 

Sundhedsforsikringer og etisk udvalg. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev orienteret om baggrund for Etisk Udvalgs indstilling til hovedbestyrelsen. 
 
Der blev udtrykt støtte til indstillingen. Der blev i den forbindelse efterlyst en omtale heraf i 
fagbladet dette kunne eventuelt ske i forbindelse med Sundheds- og forebyggelsesministerens 
udspil i oktober måned. 
  
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at tilkendegive, at foreningen vil profilere sig med et fokus på fysiote-
rapeuters aktive rolle i forebyggelse for borgeren og sundhedssystemet.   
 
Hovedbestyrelsen besluttede at tage referatet til efterretning. 
 
3.7 - Hovedbestyrelsens afsluttende evaluering af Fagfestivalen 2009 
 
Indstilling: 
At der bidrages med eventuelle kommentarer vedrørende Fagfestivalens betydning for foreningen 
At det besluttes at Fagfestivalen gentages i 2012. 
 
Resume: 



HBM/19/8/2009 
 

Side 9 af 14 
 

Danske Fysioterapeuters Fagfestival afholdtes i dagene fra d. 26. til d. 28. marts 2009. 
Fagfestivalen er evalueret af deltagerne, styregruppen, afdelingen for profession og kompetence 
og kommunikationsafdelingen. 
 
Det kan konkluderes at Fagfestivalen er med til, at medlemmerne oplever en god sammenhæng-
kraft mellem fag og professionspolitik, at Fagfestivalen er et rigtig godt brand for foreningen, og at 
Fagfestivalen bidrager til fysioterapeuters kompetenceudvikling.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var en række afklarende spørgsmål til evalueringen. 
 
Muligheden for kun at betale for deltagelsen en af dagene blev drøftet. 
 
Det bør indgå i overvejelsen om der allerede om tre år vil være nok ny faglig viden til at afholde en 
ny fagfestival eller om den fagfestival bør afholdes om 4 år i stedet for om 3 år. Sekretariatet 
bemærkede, at dette ikke vil være noget problem. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen kommenterede Fagfestivalens afvikling.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede at Fagfestivalen gentages i 2012 og at der findes en dato snarest. 
Den videre planlægning herunder de økonomiske rammer drøftes på et senere tidspunkt. 
 
3.8 - Møde i udvalg for Praksis og Privat (UPP) den 15.-16. juni 2009 
 
Indstilling: 
- At det foreslåede kommissorium for udvalget godkendes 
- At hovedbestyrelsen godkender at en ramme på 100.000 kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen kan  
   bruges til evaluering og forberedelse til revidering af tryghedsordning (forsikring og pension) for 
   praktiserende 
- At referatet tages til efterretning. 
 
Resume: 
På mødet i UPP den 15.- 16. juni 2009 blev bl.a. drøftet: 

- Temaer og strategi for næste OK forhandling 
- Strategiske indsatsområder for sektoren 
- Plan 2010 
- Forsikrings- og pensionsordning for praktiserende 
- Kommissorium for udvalget 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt til udvalgets rolle i forbindelse med indgåelsen af den kommende overenskomst på 
praksisområdet. Det blev klarlagt, at der i forbindelse med indgåelsen af den nye overenskomst vil 
blive udpeget en forhandlingsdelegation.  
 
Der blev spurgt til hvad de 100.000 kr. skulle anvendes til. Det blev klarlagt, at der er brug for at få 
en uvildig agent til at se på, hvilke forsikringsmuligheder der er i forhold til tryghedsordningen.  
 
Der blev efterspurgt et referat, der er mere fokuseret, og hvor det fremstår klart hvad der blev 
besluttet. 
 
Der blev spurgt til en strategi for udvidet rygudredning. Sekretariatet bemærkede, at der skal 
arbejdes med, hvorledes man strategisk forankre strategien i forhold til praksiskonsulenterne og 
SU medlemmerne i alle regionerne. 
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Sekretariatet orienterede om, at der eventuelt er en voldgiftssag på vej omkring 
reguleringsordningen i forhold til honorarerne på praksisområdet. 
 
Konklusion: 
Det foreslåede kommissorium for udvalget blev godkendt. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte at en ramme på 100.000 kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen kan  
bruges til evaluering og forberedelse til revidering af tryghedsordning (forsikring og pension) for 
praktiserende. 
 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
3. 9 - Udpegning af medlemmer til arbejdsmarkedspolitisk udvalg (AUOP) FORTROLIG SAG 
 
3.10 - Udpegning til FTF kongres og repræsentantskab  
 
Indstilling: 
At der udpeges 6 delegerede samt en suppleant til FTF's kongres 
At der udpeges et medlem samt en suppleant til FTF's repræsentantskab. 
 
Resume: 
Valggruppen bestående af fysioterapeuter, fodterapeuter og afspændingspædagogerne skal hvert 
år udpege medlemmer til FTF kongres. Den ordinære kongres afholdes hvert tredje år næste gang 
den 18. & 19. november 2009. 
 
Tidligere har Danske Fysioterapeuter sammen med fodterapeuter og afspændingspædagogerne 
haft 5 pladser til FTF kongres. Pladserne har været fordelt med fire pladser til Danske Fysiotera-
peuter samt en plads til afspændingspædagogerne, mens fodterapeuterne har haft mulighed for at 
udpege en observatør. Eftersom medlemstallet for valggruppen er steget har gruppen nu 8 stem-
meberettiget pladser til FTF kongressen – se en uddybning herom i vedlagte notat. 
 
På den baggrund foreslås det, at fodterapeuterne som noget nyt tilbydes en delegeret plads, mens 
afspændingspædagogerne fortsat besætter en af pladserne i valggruppen. De resterende 6 plad-
ser besættes af repræsentanter for Danske Fysioterapeuter samtidig med at der udpeges en sup-
pleant til de seks delegerede fra foreningen. 
 
Følgende har tidligere været valgt som delegerede til FTF kongres: Tine Nielsen, Brian Errebo-
Jensen, Solvejg Pedersen og Lise Hansen, mens Tina Frank er suppleant. Johnny Kuhr er som FU 
medlem desuden stemmeberettiget ved kongressen.  
 
Desuden skal der udpeges et medlem til FTF’s repræsentantskab (Johnny Kuhr er herudover med-
lem af repræsentantskabet) samt en suppleant til repræsentantskabet. Tine Nielsen har tidligere 
været valgt til repræsentantskabet, mens Esther Skovhus har været suppleant. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret at den nye opgørelse af medlemstallet vil have betydning for kontingentniveauet. 
 
Hvis det er muligt kan hovedbestyrelsen eventuelt drøfte forslag til kongressen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at udpege følgende til kongressen: Tine Nielsen, Brian Errebo-
Jensen, Tina Lambrecht, Lise Hansen, Eva Hauge, Vibeke Bechtold og suppleant Solvejg  
Pedersen. 
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Hovedbestyrelsens besluttede at udpege følgende til repræsentantskabet: 
Tine Nielsen og suppleant Vibeke Bechtold. 
 
3.11 - Udpegning til ledig plads i Etisk udvalg FORTROLIG SAG 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering   
 
4.1 - Øget optag på fysioterapeutuddannelsen 
 
Indstilling: 
At orientering tages til efterretning. 
 
Resume: 
Der var i år i alt 4.780, der ansøgte om en plads på en fysioterapeutuddannelse, heraf havde 1.667 
fysioterapeutfaget som første prioritet. Der er optaget 950 studerende. 
 
Fremskrivningen fra Slotsholm viser, hvorledes det fysioterapeutiske arbejdsmarked vil udvikle sig, 
såfremt det øgede optag gøres permanent: Der vil i 2020 være ca. 15.500 fysioterapeuter. Efter-
spørgslen i 2020 vil være ca. 13.500 fysioterapeuter, men allerede fra 2013 vil der være risiko for 
stigende ledighed. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at foreningen ikke bør se så negativ på fremtid, når der kan forudses en 
masse ekstra jobs indenfor forebyggelsesområdet og indenfor jobcenterne. 
 
Konklusion: 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
4.2 - Status på funktionerne kliniske retningslinjer og måleredskaber 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Resume: 
Hensigten med dette punkt er at give hovedbestyrelsen en orientering om status på de to for-
eningsdrevne aktiviteter Enhed for kliniske retningslinjer og måleredskaber.dk. Hensigten er endvi-
dere at give hovedbestyrelsen indsigt i aktuelle overvejelser i forhold til fremtiden for de to aktivite-
ter. 
 
Der er udarbejdet og vedlagt notater for hver af de to aktiviteter, som redegør for aktuel status. 
 
I forhold til fremtidsperspektiver går overvejelserne p.t. på, hvorledes kliniske retningslinjer og må-
leredskaber kan forankres, således at organiseringen i videst muligt omfang stimulerer til integre-
ring i daglig klinisk praksis. Kliniske retningslinjer og måleredskaber er begge redskaber, som bi-
drager til evidensbaseret praksis, og det er derfor vigtigt, at de faglige miljøer spiller en aktiv rolle i 
udvikling og implementering i praksis. 
 
Fagfora/faggrupper og på sigt de faglige/videnskabelige selskaber for fysioterapi vurderes at kunne 
spille en central rolle i den sammenhæng. Der er allerede nu samarbejde med fagfora/faggrupper, 
men dette kan styrkes yderligere i retning af, at kliniske retningslinjer og måleredskaber på sigt kan 
forankres i de faglige/videnskabelige selskaber.  
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Som beskrevet i statusnotat om måleredskaber er der en bekymring for, hvorvidt fagfo-
ra/faggrupper og faglige/videnskabelige selskaber har de nødvendige ressourcer til at løfte opga-
ven, ligesom der er bekymring for, om kvaliteten af hhv. retningslinjer og måleredskaber vil være 
tilstrækkelig høj og ensartet. 

Der overvejes derfor en model, som samtænker de to aktiviteter i et mere strategisk orienteret set-
up:  

• Foreningen skal fortsat have en koordinerende og styrende rolle 

• Der er til opgaven udpeget en ansvarlig faglig konsulent.  

• Foreningen udlodder puljemidler målrettet strategisk udvalgte områder – f.eks. genoptræ-
ning efter hoftealoplastik eller apopleksiramte. De faglige selskaber søger disse midler og 
stiller sig i spidsen for udviklingen af den kliniske retningslinje med tilhørende anbefalede 
måleredskaber.  

En sådan model tilgodeser flere formål. For det første sikres tættere kontakt til de formelle faglige 
miljøer. For det andet sikres kvalitet og ensartethed ved vejledning fra den faglige konsulent. For 
det tredje sikres de faglige selskaber, som påtager sig evidensbaserende opgaver, ressourcer til at 
lønne kolleger fra miljøet, som besidder de nødvendige kvalifikationer. For det fjerde understøtter 
modellen ønsket om, at faglige selskaber skal være attraktive for ph.d. og andre med kompetencer 
til udviklingsarbejde. 

Modellen vurderes at kunne realiseres i en fornuftig størrelsesorden med udgangspunkt i de bud-
getter, som p.t. er til rådighed for hhv. måleredskaber og kliniske retningslinjer. 
 
Der er på nuværende tidspunkt alene tale om overvejelser. Et konkret forslag vil til sin tid blive be-
skrevet nøjere og forelagt hovedbestyrelsen til beslutning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret, at der havde været uformelle kontakter til ergoterapeutforeningen i forhold til 
opstillingen af kliniske retningslinjer. 
 
Konklusion: 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
4.3 - Evaluering af regionskonferencen den 10. og 11. juni 2009 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. 
 
Resume: 
Som afrunding af regionskonferencen 2009 forelægges HB evalueringerne af denne til orientering. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var ros til konferencens afvikling. Det bør vurderes om det skal være ”regionernes konference” 
eller ”Danske Fysioterapeuters regionale konference”. 
 
Det er vigtigt med en dialog mellem sekretariatet og planlægningsgruppen, og at det skal forstås 
således, at det er ”Danske Fysioterapeuters konference”, der tager udgangspunkt i 
regionsbestyrelsernes behov. 
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Det blev bemærket, at det er væsentligt, at der fortsat arbejdes med at skabes sammenhæng 
mellem foreningens arbejde og arbejdet ude i regionerne, og dette perspektiv drøftes i forbindelse 
med planlægningen af konference næste år.   
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning. 
 
4.4. - Referat fra møde i Videnskabeligt Råd 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning. 
 
Resume: 
Videnskabeligt Råd afholdte den 4. juni det første møde. 
 
På mødet blev det besluttet i første omgang at arbejde med temamøder, der skal danne baggrund 
for en række notater til hovedbestyrelsen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen. 
 
Konklusion: 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
4.5 - Referat fra TR-rådets møde den 18. maj (2/2009) 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning. 
 
Resume: 
Mødet var det første efter Årskonferencen.  
Tina Lambrecht deltog i sit første ordinære TR-rådsmøde som HB-medlem, og Tilde Ransborg var 
nyvalgt medlem fra det regionale overenskomstområde.  
 
Mødets hovedtema var opfølgning fra Årskonferencen bl.a. med planlægning af det videre forløb 
med revision af Morgendagens TR. 
 
Desuden indeholdt mødet en uddybende orientering fra hovedbestyrelsen, erfaringsudveksling 
omkring arbejdet i beslutningsforaene om kompetenceudvikling og seniorordninger, TR-
uddannelsen og en runde om, hvad der i øvrigt er sket siden sidst.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var enkelte bemærkninger til referatet. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.6 – Lønkommissionen 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning. 
 
Resume: 
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Orientering fra Lønkommissionen. Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt 
orienterer om drøftelserne i Lønkommissionen og FTF-FU.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev orienteret om, at der skal afholdes en konference den 22. september, hvor den foreløbige 
status for arbejdet skal drøftes.  
 
Konklusion: 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
5. Eventuelt 
 
E1. Personer med handicaps muligheder inden for faget 
Principspørgsmålet omkring handicappedes mulighed for at gennemføre uddannelsen tages op på 
et af de kommende hovedbestyrelsesmøder. 
 
E2.  Fortrolig 
 
E3. Svar på henvendelse vedrørende foreningens efteruddannelsesindsats mv. 
Det blev afklaret at der var blevet afgivet et svar på henvendelsen. 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
 
 
For referat Jørgen Dreyer, direktør                                               Janus Pill Christensen, referent 


