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     28. august 2007
     J.nr. 421.1 

     EH/JPC/VV 
 

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. august 2007.  
 

Til stede: Johnny Kuhr 
 Birgitte F. Kure 
 Lene Christoffersen 
 Charlotte Fleischer 
 Lise Hansen 
 Eva Hasselbalch 
 Carsten B. Jensen 
 Tina Lambrecht 
 Tina Frank 
 Tine Nielsen 
 Solvejg Pedersen 
 Kirsten Ægidius 
 Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende 
 
Fra sekretariatet: 

Elisabeth Haase, sekretariatsleder 
Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.9) 
Kenneth Engstrøm (under punkt 3.1) 
Jesper Farbøl (under punkt 3.3) 
Anne Larsen (under punkt 3.1) 
Peter Lind Frederiksen (under punkt 3.1) 
Hanne Aasted (under punkt 3.10) 
Nina Holten (under punkt 3.2) 
Elisabeth Berents (under punkt 3.2) 
Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
Janus Pill Christensen, referent 
Vita Vallentin, sekretær 

 
Indledningsvist bød Hovedbestyrelsen velkommen til Danske Fysioterapeuters politisk 
organisatoriske konsulent Janus Pill Christensen, som fremover skal deltage i møderne som 
referent. 

  
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 

Der forelå godkendt referat fra HBM/19/06/2007 til underskrift. 
 

Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1, HBM 
Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over 
møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden  
12.6-15.8.2007. 
 
Der var spørgsmål til følgende emner på mødeaktivitetslisten: 
21.06.2007 – møde med Anders Hede, Trygfonden 
Emnet til drøftelse med Anders Hede var spørgsmålet om ansøgninger fra fysioterapeu-
ter til støttemidler fra fonden med ideer til projekter indenfor bl.a. børneområdet. 
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26.06.2007 – møde med ergo- og fysioterapeutledere i Region Hovedstaden 
I anledning af dette sidste møde blev spørgsmålet om funktionsbærende enheder, nye 
opgaver på sygehusene, stillingsstruktur, samlet specialeplanlægning mm. i regionerne 
og Danske Fysioterapeuters udmelding om disse emner vendt. Johnny Kuhr ville sørge 
for, at der blev udsendt en skriftlig orientering om emnet mhp. drøftelse på HBM i sep-
tember. 
 

Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
3.1 – Projekt Elektronisk Medlemsservice 
J.nr. 4 
Fra HBM/11-12/09/2006: 
”Hovedbestyrelsen fik præsenteret foranalyse til projekt elektronisk medlemsservice, 
der skal bygge bro mellem Danske Fysioterapeuters hjemmesider og bagvedliggende  
it-systemer. Hensigten er en digital fagforening, hvor service og kommunikation målret-
tes mod hvert enkelt medlem. Denne udvikling ligger i tråd med, hvad andre fagfor-
eninger udvikler af servicetilbud til medlemmerne, f.eks. Lægeforeningen, HK, IDA, 
DSR og den engelske fysioterapeutforening. 
Disse værktøjer er svaret på Danske Fysioterapeuters vision om at binde medlemmerne 
sammen i et netværk på tværs af foreningen, forbedre og øge medlemsservice samt op-
timere arbejdsgange i sekretariatet. 
Det enkelte medlem tilbydes bl.a. personlige hjemmesider, e-mail, kalender, chatrooms, 
virtuelle netværk, personlig kursusoversigt, betjening online og mulighed for at rette 
egne stamdata samt job/CV match. 
Hovedbestyrelsen fik præsenteret baggrund og formål med projektet, en milepælsplan, 
succeskriterier, risici, projektorganisation samt tidsplan og økonomi. 
I foranalysen kalkuleres med et budgetskøn på ca. 3-4 mio. kr., der budgetmæssigt kan 
fordeles over 3 år.  Et mere præcist estimat indeholdes i en egentlig projektplan, som 
kan foreligge 1.1.2007. Projektet vil tage 12 – 18 måneder at gennemføre og dermed 
tidligst iværksættes medio 2008.  
Konklusion blev at hovedbestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en decideret projekt-
plan vedr. elektronisk medlemsservice. Økonomien i projektet inddrages i hovedbesty-
relsens drøftelser af budget 2007 og 2008.” 
 
Projektplan for Elektronisk Medlemsservice til videre drøftelse og beslutning i hoved-
bestyrelsen var udsendt. 
 
Der var en række spørgsmål til den forelagte projektplan, f.eks. 

o Medlemmernes konkrete behov for dette projekt/medlemsundersøgelse 
o Økonomien i projektet. Herunder spørgsmålet om udgifter til etablering og drift 

skal tages fra driften eller fra foreningens egenkapital (p.t. på 8,4 mill. kr.) 
o Ejerskab til projektet fra sekretariatets medarbejdergruppe 
o Referencegruppe til at følge dette projekts udvikling, dvs. sammensætning og 

kommissorium 
o Brugerundersøgelser af de nuværende hjemmesider 
o Risikofaktorer i forløbet af hele projektet  
o Medlemmernes håndtering af ny teknologi 
o Maillister på relevante udvalgte grupperinger 
o Økonomi i f.t. de nuværende udgifter på IT siden, sat op imod dette projekt og 

evt. besparelser i sekretariatet, som kan anvendes til udvikling af yderligere 
medlemsservice 

o Uændret telefonisk rådgivning i f.t. medlemsservice fremover 
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o Oversigt over gennemførte kurser på de enkelte medlemmer integreret i et CV 
match på de enkelte medlemmer 

o Outsourcing af hosting af systemet 
o Personaleressourcer i f.t dette projekt  
o Medlemsudvikling i Danske Fysioterapeuter fremover og fortsat tilgang og 

vækst 
o Merværdi for medlemmerne i en iværksættelse af projektet 
o Hvorvidt repræsentantskabet skal ind over en sådan vedtagelse med anvendelse 

af midler 
o Flytning af transportgodtgørelse via elektronisk medlemsservice fra fase 3 til fa-

se 1  
o Tage udgifter til etablering af elektronisk medlemsservice fra egenkapitalen og i 

det omfang 2008 udgifter ikke kan indtægtsdækkes, kan vi tage udgifterne fra 
den almindelige drift 

De enkelte ovennævnte spørgsmål blev drøftet, og svarene givet på de enkelte emner i 
det omfang, der var en endelig afklaring. 
 
Konklusion: 
Et flertal af hovedbestyrelsen godkendte udkastet til elektronisk medlemsservice udfra 
det udsendte oplæg. Tine Nielsen ønskede at tage forbehold for økonomien og ønskede 
en udsættelse af beslutningen til næste møde. 
Hovedbestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om status for projektet. 
Der vil blive givet en uddybende orientering om projektet i fagbladet. 
Der vil blive udarbejdet en implementering af driftsudgifter i et revideret budget for 
2008. 
 
3.2 – Indsats på børneområdet 2004-2005. Opfølgning af indsats for at få bevilget 
midler til projekter om børnefysioterapi 
J.nr. 382.09     
Jvf. referat fra HBM 12/04/07 ønskede hovedbestyrelsen  en samlet drøftelse af Danske 
Fysioterapeuters strategi på børneområdet. Notat om opfølgning af  indsatsen i 2004-
2005 var vedlagt til orientering og som inspiration til det videre arbejde. 
 
I 2004 bevilgede Britta Holle Fonden 23.000 kr. til fysioterapeut Annette Sandahl. Pro-
jektet var at støtte fysioterapeuter i ansøgning om SATS puljemidler (intensivering af 
optræningsindsatsen for børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade) fra Styrelsen for 
Social Service. 16 projekter ud af 54 fik midler fra Servicestyrelsen. Annette ydede vej-
ledning til 4 af disse projekter. 10 af de 16 projekter har fysioterapi i sig, og kerneområ-
det er forældrene og samarbejdet imellem dem og fysioterapeuter. 
Der planlægges en eller flere temadage i 2008 i foreningens regi til forelæggelse, præ-
sentation og perspektivering af disse projekter, som har særlig interesse for fysiotera-
peuter.  
Der er i lyset af kommunalreformen skabt meget usikkerhed om, hvem der har ansvar 
for behandling af disse børn med hjerneskader. 
Der udarbejdes konkret materiale om intensivering af optræningsindsatsen for børn med 
medfødt eller erhvervet hjerneskade i faglig afdeling i et samarbejde med kommunikati-
onsafdelingen.  
Yderligere oplysninger kan ses under: www.børnmedhjerneskader.dk  
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at Danske Fysioterapeuter fortsætter arbejdet med strategi-
er og initiativer på børneområdet i lighed med den forelagte plan. Emnet tages op på et 
hovedbestyrelsesmøde igen på et senere tidspunkt. 
 
3.3 – Etablering af voldgift/tvisteløsningsindsats 
J.nr. 27 
Som led i handleplanen for praksissektoren og efter en drøftelse i hovedbestyrelsen 12. 
april 2007 havde sekretariatet udarbejdet forslag til Vedtægt for Danske Fysioterapeu-
ters Voldgiftsret,  ”Regler for mediation ved Danske Fysioterapeuters Voldgiftsret” 
samt mediations- og/eller voldgiftsklausul som tillæg til Danske Fysioterapeuters anbe-
falede standardkontrakt.  

Man kan beskrive dette som en 3-trins strategi: 

1. trin: Konfliktforebyggelse. Der indgås aftale med advokatkontorer (Advokatkæden 
Ret & Råd) om opbygning af en rådgivningsekspertise, så medlemmerne kan forberede 
og gennemføre etablering, drift og overdragelse af fysioterapivirksomheder med specia-
liseret rådgivning som supplement til sekretariatets service. Herved forventes en række 
konflikter at blive forebygget. 

2. trin: Konfliktbegrænsning: Der etableres en mediationsmulighed i Danske Fysiotera-
peuters regi. Herved vil en række konflikter af både juridisk og samarbejdsmæssig ka-
rakter kunne afklares eller i det mindste reduceres, så de egentlige juridiske tvister til 
behandling ved voldgift vil begrænses i omfang og antal. 

3. trin: Konflikthåndtering: Ved etablering af en fast voldgiftsret skabes en hurtigere og 
fortrolig måde at løse juridiske tvister på, der må forventes at være væsentligt mere at-
traktiv end retssager. Den enkelte voldgiftssag vil dog næppe være billigere.  

Det må imidlertid forventes, at kombinationen af de tre trin vil medføre, at konflikter i 
praksissektoren ud fra en samlet vurdering vil blive håndteret både kvalitativt bedre, 
billigere og hurtigere. Dette vil være omdrejningspunktet i formidlingen til medlem-
merne gennem ”Fysioterapeuten” og hjemmesiden. 
Forslagets økonomiske konsekvenser vil være meget begrænsede og indeholdt i den 
afsatte pulje på foreningens budget til konfliktforebyggelse.  
 
Følgende materiale var vedlagt jfr. ovennævnte: 

o Notat om aftaler med advokatkontorer samt udkast til aftale 
o Notat og forslag til "Regler for mediation ved Danske Fysioterapeuters 

Voldgiftsret" 
o Notat og forslag til Vedtægt for Danske Fysioterapeuters Voldgiftsret samt 

klausuler 
 

Hovedbestyrelsen drøftede emnet og havde spørgsmål til enkelte dele af oplægget. 
Det blev vendt, hvorvidt modellen havde mulighed for anvendelse på andre områder 
end praksis/privat sektor. Dette vil kunne drøftes på et senere tidspunkt. 
Spørgsmålet om, hvorvidt to medlemmer som parter i en konflikt kunne blive henvist til 
samme advokat blev vendt, og det blev bekræftet, at det var en del af aftalen, at dette 
ikke skulle ske. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte forslagene til aftale med advokatkontorer, vedtægter for 
Voldgiftsretten og regler for mediation. Hovedbestyrelsen vil blive holdt orienteret om 
status for arbejdet med etableringen. 
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3.4 - Referat fra FU-SOK mødet den 20. juni 2007 
J.nr. 210.2 
Referat fra mødet i forhandlingsudvalget på sygesikringsområdet den 20. juni 2007 var 
vedlagt dagsordenen til mødet. 
Udvalget havde bl.a. drøftet: 
- status på OK forhandlingerne 
- situationen vedr. flytning af myndighedsansvaret 
- godkendelsesprocedure for HK-OK resultatet, 
- dannelsen af et kontaktpersonråd 
- navneforslag til udvalget 
 
I en drøftelse af referatet fra mødet, blev enkeltemner drøftet  bl.a. pensionsordning for 
de praktiserende, LEAN projekter, genbesøg af den hollandske fysioterapeutforening, 
mm. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte efter indstilling fra udvalget, at afklaringen af gruppen af 
koordinerende kontaktpersoners formelle status udskydes, og at behovet vurderes, når 
de første erfaringer med gruppen er fået. Desuden at udvalget fremover kaldes 
”Udvalget for Praksis og Privat” og endelig at referatet tages til efterretning. En debat 
om pension på praksisområdet iværksættes udfra en drøftelse i udvalget og kan 
etableres i et evt. samarbejde med PKA. 
 
3.5 – Status vedr. forslag om flytning af myndighedsansvaret for fysioterapiydelser 
i praksissektoren 
J.nr. 27 
Efter en række møder i den ministerielle arbejdsgruppe har ministeriet valgt at fremlæg-
ge et forslag til ministeren. Det af ministeren godkendte forslag vil komme i officiel 
høring ultimo august. 
Af fremlagte bilag fremgik ministeriets uofficielle forslag, samt Danske Fysioterapeu-
ters respons herpå. Endelig blev der mundtligt redegjort for forlæg til mål/krav i forhold 
til en evt. flytning også af speciale 51. 
 
Samme dag blev der afholdt et møde mellem sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
og Johnny Kuhr om emnet. Det havde været et godt møde med en god dialog.  
 
Danske Fysioterapeuter fremhævede på mødet, at det ikke gav mening at speciale 51 var 
integreret i dette lovforslag. Øvrige drøftelser i sundhedsministeriet blev gennemgået 
overfor hovedbestyrelsen, herunder kommunalisering af praksissektoren, sundhedslov 
ctr. servicelov og frit valg for genoptræningspatienterne blev gennemgået med sund-
hedsministeren. Foreningen har således fået maksimal mulighed for indflydelse på de 
kommende ændringer i lovgivningen og der er blevet hørt på vores betænkeligheder. 
Indtrykket fra mødet var klart, at der vil blive foretaget rettelser på nogle af de områder, 
som Danske Fysioterapeuter har påpeget. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning om lovforslag om flytning af 
myndighedsansvaret for fysioterapiydelser i praksissektoren. Desuden blev Danske 
Fysioterapeuters strategi mv. for den videre proces godkendt. Der udsendes et notat om 
Danske Fysioterapeuters redegørelse og holdning til emnet til hovedbestyrelsens 

Side 5 af 10 



HBM/23/08/2007  

medlemmer bl.a. mhp. forberedelse til fraktionens møder med de praktiserende i 
regionerne i begyndelsen af september. 
 
3.6 – Kompetenceudvikling af politikere i Danske Fysioterapeuter 
J.nr. 4 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
3.7 – Evaluering af strukturen i Danske Fysioterapeuter 
J.nr. 42 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
3.8 – Godkendelse af krav til OK 08 Statens område 
J.nr. 115.1 
Der var blandt medlemmer og tillidsrepræsentanter på Statens område indsamlet krav til 
OK 08 på basis et debatoplæg og med individuelle kravsindsamlings-skemaer til alle 
medlemmer. Svar var modtaget fra 24% af de involverede medlemmer, og der havde 
været afholdt møder med TR på området. 
Kravene for Danske Fysioterapeuters medlemmer var meget i overensstemmelse med 
kravene fra øvrige sundhedsgrupper. Det blev understreget at en evt. sammenskrivning 
af organisationsaftaler ikke måtte betyde forringelser for foreningens medlemmer. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede sig for at godkende de foreløbige fremlagte krav samt 
godkendte, at vi sonderer mulighederne for at sammenskrive de mindre 
organisationsaftaler for social- og sundhedsorganisationerne. 
 
3.9. - Sundhedskartellets forhandlingsaftale for OK 08 
Forhandlingsstof. 
 
3.10 – Overenskomstdækning af Falck Danmark A/S (Falck Healthcare A/S, Falck 
Hjælpemidler, Falck Kommunal Sundhed) 
J.nr. 119 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har siden den 12. oktober 2006 haft 
realitetsforhandlinger med Falck Danmark A/S om oprettelse af en landsdækkende 
overenskomst.  
 
Udgangspunktet for forhandlingerne har hele tiden været at sikre os en god overens-
komst, som kunne være udgangspunktet for alle private overenskomster, således at der 
ikke bliver skabt et konkurrenceforvridende udgangspunkt i forhold til den offentlige 
sektor og praksisområdet. Nye virksomheder skal konkurrere på kvalitet, og ikke på 
vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår / honorarer. 
 
Den 22. juni 2007 blev der opnået enighed om at indgå en landsdækkende overens-
komst mellem Falck Danmark A/S og Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforenin-
gen. 
 
Overenskomsten gælder alle nuværende og fremtidige ansatte i Falck Danmark A/S. 
Overenskomsten omfatter fysioterapeutiske medarbejdere, og ledere henvises til over-
enskomsten for Ledernes Hovedorganisation. Aftaleretten placeres i Danske 
Fysioterapeuter og den kan forhandles af den enkelte leder. Deres grundvilkår svarer til 
vilkår for menige.   
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Overenskomsten dækker ikke: Praktiserende og vikarbureau som Falck Danmark måtte 
opkøbe eller opstarte. Falck Rehab Varde A/S, som er omfattet af overenskomsten mel-
lem Danske Regioner og Sundhedskartellet/Danske Fysioterapeuter. 
 
Dansk Sygeplejeråd er også i forhandlinger med Falck, men de er ikke færdige og har 
andre krav end Danske Fysioterapeuter. Overenskomsten, som vi er tilfredse med, kan 
anvendes som udgangspunkt for forhandlinger i f.t. andre private arbejdsgivere. 
Der blev forespurgt til fysioterapeuter på individuelle kontrakter, som også vil kunne 
anvende denne som platform. 
Der er en udvikling i antallet af kommuner, som tager Falck som samarbejdspartner på 
overenskomstdækning af behandling i de kommunale områder omkring genoptræning 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen vedtog at tage overenskomstindgåelsen til efterretning.      
 
3.11 - Referat af møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling, af-
holdt den 15. juni 2007 
J.nr. 4 
Referat af møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling, afholdt den 15. 
juni 2007 var vedlagt til dagsordenen. Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters 
politikker drøftede udvalget indsatsområder, prioriteringer og mål for 2007.  
Udvalget havde et ønske om at blive inddraget i evaluering af strukturen i Danske 
Fysioterapeuter i f.t. medlemmernes ønsker og behov for service og ydelser fra 
foreningen. Udvalget var af den opfattelse, at de som repræsentanter for de menige 
medlemmer kunne forbehandle og kvalificere den vedtagne kommende evaluering. 
 
Det  blev drøftet, hvordan man fremover kan koordinere udvalgenes arbejde og evaluere 
forløb, opgaveoverlapning, deltagere, målsætning, indhold, mm. 
 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.  
Desuden blev det konkluderet, at den ovennævnte evaluering af de 5 udvalgs arbejde 
skulle på dagsordenen på hovedbestyrelsens konference i januar 2008. 
 
3.12 - Indstilling af nyt medlem til hhv. videnskabelig panel og redaktionspanel for 
Fysioterapeuten 
J.nr. 714.1 
2 medlemmer af hhv. det videnskabelig panel for forskningsblad FFY.dk og redaktions-
panel for Fysioterapeuten havde valgt at træde ud. Der forelå til hovedbestyrelsen en 
indstilling om, at Ph.d.-studerende, MPH Mette Aadahl og Specialist, MScGer Birte 
Tamberg erstatter de to medlemmer, der er udtrådt af panelet 
 
Konklusion: 
Indstillingen blev taget til efterretning 
 
3.13 - Referat fra TR-rådsmøde den 14. juni 2007 
J.nr. 446.1 
Referat fra TR-rådsmøde den 14. juni 2007 var vedlagt dagsordenen. 
På mødet blev Årskonferencen 2007 evalueret, og TRR drøftede herudover TR-
uddannelsen, aktiviteter sammen med Ergoterapeutforeningen og kommunalreformen.  
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TR-rådet indstillede, at Årskonferencen for tillidsrepræsentanter i 2008 afvikles over 2 
dage, og dette indebærer en ikke budgetteret udgift på kr. 250.000. Udgiften kan, af-
hængig af OK forløbet, afholdes fra konfliktfond A. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte, at Årskonferencen 2008 afholdes over 2 dage med den 
budgetterede udgift på kr. 250.000. Desuden tog hovedbestyrelsen referatet til efterret-
ning. 
 
3.14  - Etiske retningslinier for annoncering i fagblad og hjemmesider 
J.nr. 711 
I fagbladet nummer 10/11 blev der bragt en annonce for bogen ”Den moderne viden-
skab om sindet” af L. Ron Hubbard, der er stifter af Scientology. Det fik to medlemmer 
af Danske Fysioterapeuter til på hjemmesidens debatfora at lægge op til en debat om, 
hvilke annoncer som er relevante  etiske at bringe i fagbladet. Efterfølgende har et ho-
vedbestyrelsesmedlem bedt om en redegørelse for, hvad det er for etiske retningslinier, 
der er for annoncering i såvel fagblad som på hjemmesiden. 
Der blev redegjort i et notat for foreningens kutymer for optagelse af forretnings- og 
kursusannoncer, som bl.a. indebærer at: 

o redaktionel tekst og annoncer ikke må blandes sammen, 
o i størst mulig omfang bringes der annoncer som er relevante for læsere, faget og 

professionen, 
o redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer der strider imod Danske 

Fysioterapeuters love, politikker og interesser. 
Hovedbestyrelsen drøftede de etiske retningslinier udfra ovennævnte og var enige om, 
at der i dette lå vurderinger af enkeltannoncer, men der var enighed om, at disse kuty-
mer var acceptable for nærværende som redskab for optagelse af annoncer. 
Emnet vil blive drøftet på næste møde i etisk udvalg, og enkeltemner fra andre organisa-
tioner kan inddrages i drøftelse om, der skal vedtages konkrete retningslinier fremover. 
De to medlemmer, som har taget emnet op får en redegørelse for forløbet, og der skrives 
en kort information i fagbladet om kutymerne. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog den fremlagte orientering til efterretning og besluttede at emnet 
drøftes i etisk udvalg mhp. en vurdering af behovet for faste retningslinier for 
annoncering i fagblad og hjemmesider. 
 
3.15 - Evaluering af regionskonferencen 2007 
J.nr. 43 
Den 5. juli 2007 holdt planlægningsgruppen (Lise Hansen og Charlotte Fleischer med 
Birgitte Kristensen fra sekretariatet) evalueringsmøde af regionskonferencen 2007.  
 
Planlægningsgruppen gennemgik detaljeret planlægningsforløbet og afholdelsen – ind-
hold og metode - af konferencen samt rammerne omkring denne. 
Målet med evalueringsmødet var ved denne detaljerede gennemgang af alt, at opfange 
forhold som skal ændres / forbedres ved planlæggelse og afholdelse af regionskonferen-
cen 2008, således at kvaliteten i alle henseender – og dermed udbyttet for deltagerne – 
fastholdes / øges. 
 
På baggrund af konklusionerne på evalueringsmødet var det ønsket, at hovedbestyrelsen  
skulle tage stilling til følgende procedure med henblik på fortløbende at udvikle kvalite-
ten af fremtidige konferencer: 
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 Hovedbestyrelsen forelægges i oktober måned regionsbestyrelsernes forslag til 
emner/temaer til det følgende års regionskonference (allerede gældende) 

 Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke/hvilket tema/emner, der skal være 
på næste års konference (allerede gældende) 

 Hovedbestyrelsen forelægges en skitse til et endeligt program og mulige forslag 
til indlægsholdere på et hovedbestyrelsesmøde  i januar/februar måned  
(hovedbestyrelsen diskuterer, hvorvidt dette bibeholdes eller udgår.) 

 Det er planlægningsgruppens kompetence og ansvar ud fra hovedbestyrelsens 
udstukne retningslinier at planlægge, afvikle og evaluere regionskonferencen 
(nyt til beslutning.) 

 Efter regionskonferencen forelægges HB et sammendrag af deltagernes evalue-
ringer til orientering og debat (allerede gældende.) 

 Der skal være pressedækning af regionskonferencen i såvel fagbladet som på fy-
sio.dk (nyt til beslutning.) 

 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte, at det er planlægningsgruppens kompetence og ansvar ud 
fra hovedbestyrelsens udstukne retningslinier at planlægge, afvikle og evaluere regions-
konferencen. I øvrigt tog hovedbestyrelsen evalueringen til efterretning. 
 

Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
4.1 – Aftale med regeringen, KL, Danske Regioner og FTF 
J.nr. 109 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
4.2 – Kvartalsrapport pr. 30.6.2007 inkl. årsforventning 2007 
J.nr. 564 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
4.3 - Orientering om resultat af urafstemning om overenskomst med HK/Privat 
vedr. kliniksekretærer 
J.nr. 288 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
4.4 - Dimensionering af fysioterapeutuddannelsen 
J.nr. 310.2-03 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
4.5 - Referat af møde i udvalg for uddannelse og professionsudvikling den 21. juni 
2007 
J.nr. 4 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
4.6 – Status for Forskninginitiativet for Fysioterapeut ved Syddansk Universitet 
J.nr. 331.00 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
4.7 – Sundheds- og velfærdspolitisk temadag 
J.nr. 421.1 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
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Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
E.1 – Reception for Johnny Kuhr i anledning af 50 års fødselsdag; fredag den 
16.11.2007 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
E.2 – Arbejdsgruppe vedrørende sygehusvæsenet 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
E.3 – Fælles spisning for hovedbestyrelsen tirsdag den 18.09.2007 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
E.4 – Deltagelse i to folkesundhedsdage 01-02.10.2007 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
E.5 – Deltagelse fra hovedbestyrelsen i andre konferencer 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 

Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet 
Emnet udsat til HBM/18-19/09/2007 
 
 
For referat 
 
 
Elisabeth Haase  Janus Pill Christensen 
Sekretariatsleder  politisk organisatorisk konsulent 
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