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Afbud: Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende 
 
Fra sekretariatet: 
 Elisabeth Haase, sekretariatsleder 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Janus Pill Christensen, referent 
  
 Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.3, 3.4 & 4.3) 
 Kenneth Engstrøm (under punkt 3.2 & 4.2) 
 Jesper Farbøl (under punkt 3.7 & 4.8) 

Nina Holten (under punkt 3.5, 4.6 & 4.7) 
Esben Riis (under punkt 4.9 & 4.10) 
Jens Peter Vejbæk (under punkt 4.9 & 4.10) 

  
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
Der forelå godkendt referat fra HBM/23/08/2007 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 16.8-10.9.2007. 
 
Der var ingen spørgsmål til mødeaktivitetslisten. 
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Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Kompetenceudvikling af politikere i Danske Fysioterapeuter  
J.nr. 42, Hovedbestyrelsen 
 
På hovedbestyrelsesmødet den 12.04.2007 havde Hovedbestyrelsen en indledende drøftelse af em-
net om kompetenceudvikling af politikere i Danske Fysioterapeuter. 
 
Hovedbestyrelsen opdelte kompetencebehovene for såvel formand, næstformand som regionsfor-
mænd i basiskompetencer/indskoling, et udviklingsniveau inkl. personlige kompetencer samt et 
fratrædelsesniveau/afvikling. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede på mødet , at sekretariatet udarbejder et oplæg til hvordan Danske Fy-
sioterapeuters fuldtidsvalgte politikere løbende kan opkvalificeres inkl. et økonomisk overslag. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der fremkom en række bemærkninger, som det reviderede oplæg til HB vil forholde sig til:  
 

• De tidligere introforløb for nye menige HB medlemmer vil fortsat blive skræddersyet til de 
pågældende ny medlemmers forhåndskendskab til organisationsarbejde mm. 

• Differencen imellem fuldtidspolitikere og menige politikere skyldes, at den ene gruppe skal 
fungere meget udadvendt, mens menige politikere primært skal fungere på de indre linier. 
Deraf følger, at der kan være forskel på både indhold  af og niveau for kompetenceudvik-
lingen 

• De anførte beløb i oplægget er alle indenfor de godkendte rammebudgetter for foreningen 
• Forslagene til beløb og indhold skal ikke anses som andet end rammer for de samlede kom-

petenceudviklingsaktiviteter for HB. Der af følger, at der er lagt op til en fleksibel udnyttelse 
af kompetenceudviklingsmidlerne. Det betyder, at nogle HB medlemmer godt kan anvende 
flere midler til kompetenceudvikling end der følger af rammerne for den enkelte person, li-
gesom der vil være tilfælde, hvor rammen ikke udnyttes det enkelte år. 

• Drøftelse af hvorvidt der skal ansøges begrundet for at anvende de anførte beløb, eller om 
der kan ske en administrativ beslutning indenfor rammen og retningslinierne 

• Drøftelse af om der skal være niveauforskel i kompetenceudviklingen på 2 årigt og 4 årigt 
valgte politikere og fritidspolitikere, og igen forskel på hvor længe man har været valgt til 
posterne. Foreningens strategiske udviklingsplan kan i den forbindelse bruges som ledetråd 
for hvad det er, de enkelte personer skal have af kompetenceudvikling. 

• De afsatte midler skal kun anvendes, hvis der findes relevante kompetenceudviklings-
projekter. 

• Det burde være et krav, at HB medlemmerne kompetenceudvikler sig. 
• Det blev understreget, at der skal skelnes mellem løn og midler til kompetenceudvikling, 

endvidere bør der skelnes mellem fratrædelsesordningen og kompetenceudvikling. 
• Drøftelse af efteruddannelsens udstrækning i relation til at de fleste HB medlemmer kun er 

valgt i to år. 
• Det blev fremhævet, at deltagelse i konferencer også kan være kompetenceudvikling. 
• Der blev understreget at udgifter til deltagelse i konferencer kommer oven i den ramme, der 

foreslås afsat til kompetenceudvikling af foreningens HB medlemmer. 
• Kompetenceudviklingen bør relatere sig til de opgaver og det udgangspunkt hver enkelte 

person har. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte oplægget som videre grundlag for en drøftelse af kompetenceudvik-
ling af politikere i Danske Fysioterapeuter. Der arbejdes videre med oplægget særligt i relation til 
de principper og kriterier for efteruddannelse, som det afsatte beløb skal udmøntes i forhold til. 
Herunder overvejes muligheden for, der kan være et nedre økonomisk grænse og/eller andre kriteri-
er i forhold til udvælgelsen af de kompetenceudviklingsaktiviteter, der skal behandles af HB. 
 
Sagen tages op igen på et HBM i oktober eller november. 
 
3.2 - Evaluering af strukturen i Danske Fysioterapeuter 
J.nr. 42, Hovedbestyrelsen 
 
På HB konferencen 16-17/01/2007 blev følgende vedtaget 
”Beslutning fra RM 2004 om evaluering af den politiske og administrative struktur i Danske Fysio-
terapeuter inkl. de 6 målsætningspunkter blev uddelt.  
Ligeledes indsigelsen og tilføjelsen til beslutningsreferatet fra RM 2006 om, at evalueringen foreta-
ges imellem RM 2006 og RM 2008. 
 
HB var enige om, at der skal inddrages en ekstern evaluator. I samråd med evaluator skal der bl.a. 
opnås en fælles forståelse af de 6 målsætningspunkter, opsættes målepunkter, perspektiver (f.eks. 
medlemsperspektiv, eksterne interessenter, intern kommunikation, administrativ plan) mv. 
Sekretariatet tager relativt hurtigt kontakt til ekstern evaluator, og i samråd med vedkommende ud-
arbejdes oplæg til HB om det nærmere indhold og tidsplan samt inddragelse af medlemmer i evalu-
eringen.” 
 
Der har været afholdt en drøftelse den 15.08.2007 med en repræsentant fra Muusmann - Research & 
Consulting mhp. mulig ekstern evaluering, og efterfølgende var fra Muusmann fremsendt et tilbud 
på en konsulentundersøgelse til sekretariatet, der blev forelagt HB. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Analysen af den politiske struktur skal sammenholdes med den medlemstilfredshedsundersøgelse 
som p.t. er under udarbejdelse herunder ikke mindst omverdenens vurdering af foreningens synlig-
hed og profil. 
 
Når undersøgelsens resultat forelægger, vil HB drøfte resultaterne af analysen og de konsekvenser 
den skal have i f.t. den fra 01.01.2006 gennemførte strukturændring. Der kan i den forbindelse være 
tale om ændringer og justeringer af foreningens vedtægter og administrative retningslinier mm. 
 
Den udarbejdede rapport vil blive forelagt til RM 2008 sammen med HB’s indstilling til justerin-
ger/ændringer og andre konsekvenser foranlediget af analyserne. 
 
Der nedsættes i forbindelse med udarbejdelsen af analysen en styregruppe med repræsentanter fra 
sekretariatet og formand og/eller næstformand. 
 
Der var en række spørgsmål til analysen herunder om den målgruppe, der var lagt op til at inddrage 
i analysen var bred nok. HB ønskede i den forbindelse også, at man skulle søge at inddrage med-
lemmer fra faggrupper/fraktionerne/fagforaer samt ledere i undersøgelsen. 
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Konklusion: 
HB besluttede at tiltræde undersøgelsen samt den økonomiske ramme herfor med den tilføjelse, at 
der via repræsentanterne fra repræsentantskabet søges en lidt bredere inddragelse af fagpolitiske 
aktive medlemmer i foreningen. 
 
Desuden tiltrådte HB, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra sekretariatet og for-
mand og/eller næstformand. 
 
3.3 - FTF demonstration den 2. oktober 
J.nr. 86, FTF 
 
FTF forretningsudvalg har besluttet sig, at tilslutte sig demonstrationerne på Folketingets åbnings-
dag den 2. oktober 2007, der afholdes på Christiansborgs Slotsplads samt i større byer, som eksem-
pelvis Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. Hovedbestyrelsen blev orienteret om det politiske grund-
lag for demonstrationerne, som FTF har tilsluttet sig samt de godkendte paroler/temaer til disse.  
 
Der var lagt op til en drøftelse af, i hvilket omfang Danske Fysioterapeuter skulle tilslutte sig de 
planlagte demonstrationer regionalt og fra centralt hold. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Formanden redegjorde nærmere for baggrunden for FTF’s beslutning vedrørende demonstrationer-
ne den 2. oktober 2007. 
 
Det blev bemærket at FTF i Nordjylland ikke går ind i arbejdet med demonstrationerne. 
 
Danske Fysioterapeuter skal ikke bruge meget energi på demonstrationerne, men medlemmerne kan 
på eget initiativ deltage jf. de busser FTF stiller til rådighed rundt om i landet. 
 
Danske Fysioterapeuter bør bakke op omkring grundlaget, men bør ikke kaste en masse energi ind i 
mobiliseringen af medlemmerne ikke mindst på grund af det korte varsel, som demonstrationerne 
har været indkaldt med. 
 
Der bør informeres om initiativet på hjemmesiden desuden kan TR informeres om initiativet. 
 
Det skal afklares nærmere, hvorledes FTF organiserer demonstrationen med henblik på at afklare, 
hvilken støtte der eventuelt kunne være behov for fra Danske Fysioterapeuters side. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at  bakke op omkring FTF’s demonstrationer herunder det politiske 
grundlag. Der informeres om dette på hjemmesiden og via TR systemet. 
 
Danske Fysioterapeuter betaler til demonstrationerne via FTF, men yder ikke selvstændigt økono-
misk støtte hertil. Der henvises til FTFs regionale arrangementer og til foreningens regioner. 
 
3.4 - OK08 Overenskomstsituationen og referat fra FU-OFF møde den 20. august 2007 
J.nr. 110.5 FU-OFF 
 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område har der været forskellige 
udmeldinger om overenskomstperioden – etårig - og nedsættelse af en lønkommission. Johnny 
Kuhr orienterede på mødet om den aktuelle overenskomstsituation. 
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Udvalget (FU-OFF) havde desuden drøftet udvalg 4’s navn og kommissorium, og havde forslag om 
nyt navn og kommissorium.  
 
Navnet blev forslået ændret til Arbejdsmarkedspolitisk udvalg offentlig/privat.  
 
Desuden blev det foreslået, at udvalget fremover arbejdede ud fra følgende kommissorium: 
 
”Udvalget arbejder inden for politikområdet for overenskomst og aftaleforhold. Udvalget skal be-
skæftige sig med alle forhold der relaterer sig til løn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø og sundhedsvæ-
senets organisering. 

 
Udvalget har fokus på følgende områder: stat, regioner og kommuner, samt private overenskomster 
dækkende større sundhedsområder/institutioner. 

 
Udvalget har et særlig fokus på tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og ledere. 
 
Udvalget har følgende faste underudvalg - TRR, som refererer til udvalget og Hovedbestyrelsen.  
 
Udvalget skal særligt fokusere på foreningens tredje del af visionen, som handler om at sikre gode 
løn, honorarer og arbejdsforhold for fysioterapeuter.” 
 
Bemærkninger fra Hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet gjorde opmærksom på en artikel fra Mandag Morgen, der redegjorde for det politiske 
spil omkring KTO. Artiklen vil tilgå HB. 
 
Der blev spurgt til baggrunden for navngivningen af udvalget. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog formandens mundtlige redegørelse om den aktuelle overenskomstsituation til 
efterretning. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte endvidere nyt navn og kommissorium for udvalg 4. 
 
3.5 - Støtte til drift af PEDro, Physiotherapy Evidence Database 
J.nr. 372, EU/Internationalt 
 
På WCPTs generalforsamling i Vancouver i juni 2007 diskuterede man et forslag, om at WCPT 
skulle yde en fast støtte til driften af PEDro, der er en database for forskning i fysioterapi på evi-
densbaseret niveau. En database der er meget udnyttet og respekteret af fysioterapeuter i hele ver-
den samt i Danmark. Der er registreret 109.201 danske besøg på databasen på årsbasis og ca. 6 mil-
lioner besøg på verdensplan. Forslaget var, at alle lande skulle give et vist beløb pr. medlem til da-
tabasen. Forslaget blev varmt støttet fra mange sider, men en hel del lande fandt ikke, at de ville 
have prioriterede midler til sagen. Forslaget faldt derfor i WCPT sammenhæng. 
 
PEDro databasen blev efterfølgende opfordret af en række lande til at søge midler hos de enkelte 
organisationer, der havde meldt sig som interesseret i den videre drift af databasen. Det har de efter-
følgende gjort. Deres forslag er, at de medlemslande der vil være med i støtten, bidrager med 1,50 
kr. pr medlem. (Dette betyder en årlig bevilling på kr. 12.700 fra Danske Fysioterapeuter). 
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Forskerne Hans Lund og Henning Langberg er begge blevet spurgt skriftligt om deres indstilling til 
dette forslag. De støtter initiativet med følgende kommentarer: 

• PEDro har vist sin værdi igennem flere år, og kan være til stor hjælp for fysioterapeuter i al-
le sammenhænge. 

• Artikler som ikke kan findes på f.eks. PubMed, vil være at finde på PEDro. 
• En fordel er også at PEDro bringer Kliniske Retningslinier. 
• Et godt signal at sende til medlemmerne. 
• Det bør følgende meldes ud, at tiltaget findes med fuld adgang for alle. 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev kort redegjort for databasens udbredelse og anvendelse og fordele for foreningens med-
lemmer ved at være tilsluttet databasen for vidensbaseret forskning og fagudvikling. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen vedtog, at Danske Fysioterapeuter bidrager til udvikling og drift af databasen 
PEDro jfr. den fremsatte ramme. 
 
3.6 - Referat fra forskningsfonden vedrørende uddeling af Særlig Pris 
J.nr. 577.3 Danske Fysioterapeuters Forskningsfond 
 
Forskningsfondens Særlige Pris vil blive overrakt ved Forskningsselskabets årsmøde lørdag d. 17. 
november 2007. Her gives der mulighed for at prismodtageren kan få tid til at give en mindre fore-
læsning indenfor emnet. Birgitte Kure vil kontakte Birgit Juul-Kristensen fra Selskabet, for en 
nærmere planlægning heraf. 
 
Inden overrækkelsen vil der blive lavet en præsentation/en annoncering af prismodtager i Fysiotera-
peuten. Desuden arbejdes der for, at  der efter prisoverrækkelsen kommer et længere interview med 
prismodtageren, hvor der vil være mulighed for en nærmere uddybning af forelæsningen. Der vil 
desuden blive taget kontakt til Bo Jakobsen for at høre om han kan deltage ved uddelingen og give 
et efterfølgende foredrag. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte planen for overrækkelsen af Forskningsfondens Særlige Pris. 
 
3.7 - Udpegning til Kollegialt Råd 
J.nr. 402 DF’s kollegiale vedtægter og etiske regler 
 
Hovedbestyrelsen vedtog på sit møde d. 19. juni 2007 at nedsætte et Kollegialt Råd. Af de godkend-
te vedtægter fremgår: 
”§ 2. Rådet består af 3 medlemmer, der skal være ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter, 
og som vælges af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab, der samtidig vælger 3 personlige 
suppleanter for disse. Mindst 1 medlem skal være praktiserende fysioterapeut, og mindst 1 skal væ-
re offentligt ansat fysioterapeut. Mindst 1 af medlemmerne skal have en særlig indsigt i fysiotera-
peut-etiske spørgsmål. 
 
Stk. 2. Et medlem af Rådet, som lader sig udpege som medlem af et udvalg, komité, nævn eller råd 
mv., er forpligtet til at vurdere, om hvervet er uforeneligt med medlemskabet af Rådet på grund af 
en mulig interessekonflikt. Ansættelse i Danske Fysioterapeuters regi vil være uforeneligt med 
medlemskab af Rådet.” 
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Der forelå et antal modtagne ansøgere som alle opfylder kriterierne til kompetence, og der har ikke 
været anledning at gå nærmere ind i en overvejelse om inhabilitet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt til hvilke sager og hvilken rolle rådet skal spille. Der blev i den forbindelse henvist 
til den tidligere redegørelse som HB havde modtaget jf. HB/12/04/07.  
 
Det blev oplyst, at der allerede ligger en sag til behandling i rådet. 
 
Der blev desuden gjort opmærksom på, at der vil blive søgt  en koordination mellem det kollegiale 
råd og etisk udvalg i relation til behandlingen af spørgsmål, der rummer etiske elementer. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til det kollegiale råd: 
Praktiserende: Birger Klarskov Mikkelsen  
Offentlig ansatte: Jette Hammer 
Fysioterapeutisk-etisk indsigt: Hanne Lisby. 
 
Desuden blev fysioterapeut Anna Frost udpeget som første suppleant til rådet. Sekretariatet vil ef-
terfølgende udfra indkomne forslag sørge for at der sker en besættelse af de sidste to suppleantpo-
ster. HB vil blive orienteret herom. 
 
3.8 - Referat fra etisk udvalg 
J.nr. 426.80-1, Etisk udvalg 
 
Der har været møde i etisk udvalg den 27.08.2007 og referat herfra forelå til orientering i HB. 
Udvalget havde forholdt sig til følgende emner:  

• Fortsættelse af etisk udvalg og opslag vedr. nyt medlem  
• Drøftelse af etablering af nyt kollegialt råd i foreningen og samarbejde med disse 
• Etik og praksiscertifikatet 
• Referat fra WCPT kongressen og generalforsamlingen  juni 2007 
• Dagsorden til første møde i Nordisk Forum for Etik 
• Udkast til artikel til Fysioterapeuten 
• Retningslinjer for annoncer i fagblad og på hjemmeside  
• Ledelse og etiske dilemmaer  
• Etiske færdigheder hos de nyuddannede 
• Suppleanter til etisk udvalg 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen drøftede samarbejde om en ledertemadag om etiske emner om f.eks. etiske pro-
blemstillinger, ansvar i f.t. den ny autorisationslov, dilemmaer ved den direkte henvisning, osv. Op-
fordring hertil videregives til lederfraktionen.  
 
Det i forlængelse heraf bemærket at lederfraktionens årsmøde var planlagt, og at det derfor ikke 
umiddelbart var muligt at sætte etik på dagsordenen i den sammenhæng. Det vil dog være muligt i 
andre sammenhænge at bringe etik på dagsordenen i forbindelse med andre møder i lederfraktionen. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet fra etisk udvalg til efterretning. Hovedbestyrelsen godkendte endvi-
dere, at den eksisterende kutyme for annoncering i fagblad ændres til en redaktionel retningslinje 
for samme samt at suppleantfunktionen til etisk udvalg nedlægges. 
 
3.9 Reception for Johnny Kuhr i anledning af 50 års fødselsdag fredag den 16. november 2007 
J.nr. 42, Hovedbestyrelsen 
 
Johnny Kuhr fylder 50 år den 18. november 2007. I den forbindelse planlægges der afholdt en re-
ception fredag den 16. november om eftermiddagen med HB som vært. 
 
Udover HB og andre nære kontakter i foreningen planlægges at invitere nære eksterne samarbejds-
partnere i foreningen ligesom foreningens medarbejdere også vil blive inviteret til at deltage i recep-
tionen. 
 
Formanden ønsker ikke at modtage gaver i forbindelse med fejringen af dagen. I stedet undersøges 
pt. mulighederne for at eventuelle erkendeligheder i forbindelse med receptionen kan tilgå udvik-
lingsprojekter inden for det fysioterapeutiske arbejde i Zambia under ledelse af Dr. Esther Munalu-
la, der er formand for søsterforeningen i Zambia.  
 
Såfremt der opnås en aftale herom med Dr. Esther Munalula foreslås det, at foreningen fordobler 
det indkomne beløb. Det er sekretariatets vurdering, at en indsamling vil give mellem 10.000 –
15.000 kr., hvorfor det indstilles, at Hovedbestyrelsen afsætter 15.000 kr. i budgettet til at fordoble 
det indsamlede beløb. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen støttede op om dette initiativ og støttede, at vi sender den omtalte økonomiske 
støtte til vores samarbejdspartnere hos fysioterapeutforeningen i Zambia. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede, at afholde reception for Johnny Kuhr fredag den 16. november og 
besluttede, at Danske Fysioterapeuter fordobler det indsamlede beløb til søsterorganisationen i 
Zambia i forbindelse afholdelsen af receptionen såfremt udgifterne hertil ikke overstiger 15.000 kr. 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 - Nyt fra regionsformændene 
J.nr. …., Regioner 
 
Hovedbestyrelsen har tidligere vedtaget, at information fra regionsformændene om regionale tiltag 
mv. af interesse for foreningens centrale initiativer forelægges hvert kvartal på hovedbestyrelsens 
møder. 
 
Fælles fra regionerne:  
 
Regionsformændene var af den opfattelse, at notater fra deres fælles møder ikke skulle i HB cirk., 
idet de var arbejdsnotater.  
 
Der var truffet en aftale med en medarbejder ansat i Region Hovedstaden, om at vedkommende 
fremover skulle varetage ajourføringen af de regionale hjemmesider efter nærmere aftale med regi-
onsformændene, og udgifterne afholdes af regionernes midler. 
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Region Syddanmark: 
Der var utilfredshed med, at en kandidat til regionsformandsposten var blevet nævnt i fagbladet og 
på hjemmesiden inden udløbet af fristen for kandidattilmelding, hvilket efter regionsbestyrelsens 
opfattelse kunne afholde andre fra at stille op som kandidat.  
 
Det blev klarlagt, at der ikke foreligger retningslinier for, hvor tidligt man i fagbladet eller på 
hjemmesiderne kan offentliggøre kandidatur til valgene til regionsformænd eller for-
mands/næstformandsvalg.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Fremover udsendes notat fra 
regionsformændenes møder og referater fra regionsbestyrelsens møder ikke i HB cirk. Referater fra 
regionsbestyrelsernes møder lægges på hjemmesiderne i regionerne. 
 
Sekretariatet udarbejder til godkendelse i hovedbestyrelsen retningslinier for tidsplan for 
offentliggørelse af kandidater til hhv. regionsformands- og formands/næstformandsvalg. 
Retningslinierne fremlægges til hovedbestyrelsens behandling på næste møde. 
 
4.2 - Kvartalsrapport pr. 30.6. 2007 inkl. årsforventning 2007   
J.nr. 654, Regnskabsbalancen 
 
Hovedbestyrelsen fik forelagt kvartalsrapport pr. 30.06.2007. Rapporten er en status over Danske 
Fysioterapeuters økonomi/forbrug pr. 30.06.2007. Derudover er der udarbejdet  en forventning til 
forbruget for hele 2007, samt aktuel status på medlemsudviklingen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Hovedbestyrelsen drøftede den fremlagte kvartalsrapport, herunder de efterfølgende bevillinger som 
var godkendt af hovedbestyrelsen. Det blev pointeret, at hovedbestyrelsen skulle have klart fokus på 
at det var rammebudgetter, og at man indenfor disse rammer kunne bevilge midler til andre emner. 
Mht. lønninger til sekretariatet så har der været udgifter afholdt til fratrådte medarbejdere, udbeta-
ling af 6. ferieuge til en del medarbejdere, feriepenge mm. 
Der har været afholdt projektomkostninger vedrørende modernisering af foreningens logo og ny 
grafisk designlinie, som også har givet udgifter til hjemmesider og fagblad. 
Der udarbejdes en statusrapport til udvalg 5 vedrørende træk på aktivitets- og udviklingspuljen og 
aktiviteter i forbindelse med arbejdet i praksisafdelingen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog kvartalsrapporten inkl. de medfølgende bemærkninger til balancen til efter-
retning. 
 
4.3 - Aftale med regeringen, KL, Danske Regioner og FTF  
J.nr. 109, Diverse 
 
Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF indgik den 1. juli 2007 aftale om en række initiativer, 
der skal skabe bedre rammer for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor og for bedre service 
til borgerne. 
 
Ovennævnte aftale er et supplement til Aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner, Lo og AC 
af den 17. juni 2007.  
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Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF vil i 2008 og herefter årligt drøfte status for rammeafta-
lens udmøntning. I 2011 foretages en samlet evaluering. 
 
I det omfang konkrete initiativer i nærværende aftale medfører merudgifter for kommuner og regio-
ner, vil regeringen efter drøftelse med KL og Danske Regioner søge tilslutning til at sikre kompen-
sation herfor i efteråret 2007. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der arbejdes pt. med at få en aftale på plads om den konkrete udmøntning af midler i forlængelse af 
trepartsaftalen. Der arbejdes ud fra en metode, hvor der laves et faktaark for hver bevilling i aftalen, 
der skal belyse behov, anvendelsesområde og forslag til udmøntning. Desuden er man ved at se på 
en mulig samling af de to aftaler med hhv. AC/LO og den med FTF. 
 
Fra Danske Fysioterapeuter side bliver der særligt langt vægt på følgende forhold i arbejdet: 
 
1) Fleksibel arbejdstilrettelæggelse på sundhedsområdet – skal også have fokus på det forebyggende 
arbejde. 
 
2) Øget optag på de videregående uddannelser – 100 mill kr. Her arbejdes der med planer om et 
øget optag på sigt med 350 studerende på fysioterapeutuddannelsen. Det skal dog afklares hvorledes 
det øgede optag kan implementeres i forhold til en fornuftig tilrettelæggelse af uddannelsen samt til 
forholdene på arbejdsmarkedet. 
 
3) Øget forskning i forebyggelse 10 mill. kr. Danske Fysioterapeuter har gjort opmærksom på, at 
forskningsmidlerne bør tildeles de forskningsmiljøer, hvor der arbejdes med fysioterapeutisk forsk-
ning, der er rettet mod professionsuddannelsens arbejdsfelt.  
 
Det blev pointeret at tildelingen af forskningsmidlerne var en mulighed for at tænke forskningsind-
satsen på det fysioterapeutiske område i en større sammenhæng. 
 
Der blev fra hovedbestyrelsen tilkendegivet stor anerkendelse til indsatsen fra Bente Sorgenfrey, 
formand for FTF og til Johnny Kuhrs arbejde i trepartsdrøftelserne, hvor det var lykkedes at få fy-
sioterapeuternes navn ind flere steder i papirerne. 
 
Det er endnu ikke afklaret hvad der er nye midler, og hvilke midler i aftalen, der kan henføres til 
tidligere aftaler fx globaliseringsaftalen. Men det væsentligste er, at der med aftalen er sat et stærkt 
og forpligtende fokus på forholdene for personer med en mellemlang videregående uddannelse - 
herunder ikke mindst forholdene for fysioterapeuterne. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Referat fra TR mødet den 30. august 2007 
J.nr. 446,1 TRR 
 
Hovedbestyrelsen havde modtaget referat fra mødet den 30. august 2007 i tillidsrepræsentantrådet. 
Mødet var det årlige møde, hvor også suppleanterne var med. På mødet revideredes TR-håndbogen 
og TR’s rolle i forbindelse med vikariater på arbejdspladsen blev drøftet.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der har været afholdt møde imellem TRR og lederfraktionens bestyrelse til gensidig orientering. 
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Der var en drøftelse af vikariatansættelser og muligheden for forlængelser af disse. Drøftelsen heraf 
vil blive taget op til drøftelse i udvalg 4. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning 
 
4.5 - Dimensionering af fysioterapeutuddannelsen  
J.nr. 310.2-3 Dimensionering 
 
På HBM/19/06/07 blev der orienteret om, at der i Trepartsaftalen under punkt ni er skrevet ind, at 
parterne er enige om at øge dimensioneringen af fysioterapeutuddannelsen. Uddannelsen i Skods-
borg har som de første fået tilsagn om, at de må optage ét hold mere årligt fra og med august 2008. 
Dvs. at det første ekstra hold på 34 studerende har studiestart februar 2009. De øvrige uddannelses-
steder har fået afslag på at optage flere hold i denne omgang. Der er dog fortsat mulighed for at sø-
ge om øget dimensionering. 
 
Til hovedbestyrelsen var vedlagt Danske Fysioterapeuters og Ergoterapeutforeningens henvendelse 
til undervisningsminister Bertel Haarder og svar fra undervisningsministeriet. I dette brev udtrykker 
ministeren velvilje overfor successivt at øge dimensioneringen. 
 
Undervejs i hele dette forløb har Danske Fysioterapeuter været i dialog med rektorerne for uddan-
nelsen og i brev af 3. juli 2007 opfordrer Johnny Kuhr til fortsat samarbejde om denne sag, hvor de 
enkelte uddannelsessteder nødvendigvis har forskelligartede behov, der ikke nødvendigvis peger 
frem mod én fælles ansøgningsstrategi til ministeriet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Johnny Kuhr orienterede om at fysioterapeutuddannelsen i Skodsborg sandsynligvis flyttes til Hille-
rød fra 2009, og at der i f.m. udmøntning af trepartsaftalerne var lagt op til en forøgelse af uddan-
nelseskapaciteten for fysioterapeutstuderende fra 2008 med 350 studerende (til de nuværende 719 i 
2007). Der arbejdes sammen med skolerne på at finde en fordeling. 
 
Der har været møde i praktikforum, hvor udfordringerne i forhold til uddannelsens indretning, øget 
optag og ændringer af arbejdspraksis i forlængelse af kommunalreformen blev drøftet. 
 
I forlængelse heraf blev det på mødet bemærket, at man skulle være meget opmærksom på, at der 
sættes fokus på, at der er det fornødne antal praktikpladser, når uddannelseskapacitet øges. 
  
Desuden blev det bemærket, at der rundt om på de offentlige arbejdspladser er et pres fra arbejdsgi-
verne om at få flere midler i forbindelse med praktikforløbene. Det bør tænkes ind i forhold til ud-
møntningen af de midler, der er givet for at styrke de mellemlange uddannelser i forlængelse af 
trepartsaftalen. 
 
Det blev endvidere bemærket, at det øgede optag ikke skulle underminere den faglige udvikling på 
skolerne, og at der fortsat skal stilles krav til de optagne elever. Dette vil dog ikke umiddelbart være 
et problem for uddannelserne, da der fortsat er en væsentligt større søgning til uddannelserne end de 
optagne elever. Endvidere skal man være opmærksom på, at gennemsnittet for de personer, der op-
tages er faldet som følge af den nye karakterskala. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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4.6 - Referat af møde i udvalg for uddannelse og professionsudvikling den 21. juni 2007   
J.nr. 427.10 Udvalget for uddannelse og professionsudvikling 
 
Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt referat af møde i udvalg for uddannelse og professi-
onsudvikling den 21. juni 2007. Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters politikker drøftede 
udvalget indsatsområder, prioriteringer og mål for 2007. Udvalget anså de vigtigste indsatsområder 
til at være: 

• Kompetenceudvikling 
• Strategi for kvalitet i praksis 
• Evidensbaseret viden integreret i daglig praksis 
• Udviklingsmiljøer i alle sektorer 
• Indflydelse på professionshøjskolerne 
• Fortsat deltagelse i internationalt arbejde 

 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.7 - Status for forskningsinitiativ for Fysioterapi ved Syddansk Universitet  
J.nr. 331.00, Videreudd. generelt 
 
Hovedbestyrelsen fik forelagt en status for forskningsinitiativ for fysioterapi ved Syddansk  
Universitet den 1. maj 2007 tiltrådte fysioterapeut, ph.d. Ewa Roos stillingen som professor ved 
Forskningsinitiativet for Fysioterapi på Syddansk Universitet (SDU).  
 
Ewa Roos kommer fra en stilling som associeret professor ved Lunds Universitet. Ewa Roos har 
været med til at ansætte Hans Lund, fysioterapeut, ph.d. i en delt stilling, hvor Hans Lund ansættes 
som lektor og dels skal fungere som studieleder på masteruddannelsen i rehabilitering og dels som 
seniorforsker ved forskningsinitiativet. Hans Lund tiltræder stillingen den 1. september 2007. Den-
ne halve stilling som seniorforsker er en udvidelse af vores oprindelige aftale med SDU, og den 
finansieres af universitetet. Den tidligere opslåede lektorstilling er genopslået med ansøgningsfrist 
den 31. august 2007. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Johnny Kuhr redegjorde for status for forskningsinitiativet og for de drøftelser, som havde været 
holdt vedrørende stillingsopslag til seniorforskerne. 
 
Der har været afholdt et positivt møde i Danske Fysioterapeuter med Ewa Roos om det fremtidige 
samarbejde mellem foreningen og hendes stilling på SDU. 
 
Invitation til Ewa Roos´ tiltrædelsesforelæsning 02.11.2007 på SDU rundsendes til hovedbestyrel-
sen og flest mulig opfordres til at deltage. 
 
Der blev desuden spurgt til status for forskningsinitiativerne blandt andet på Bispebjerg. Formanden 
orienterede at der har været afholdt et møde omkring initiativet, og der afventes nu et udkast til kon-
trakt mellem foreningen og forskningsinitiativet i forhold til den bevilling, som er stillet i udsigt. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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4.8 - Orientering om resultat af uafstemning om overenskomst med HK/Privat vedr. klinkse-
kretærer  
J.nr. 288, Øvrige aftaleforhold 
 
Der havde været afholdt uafstemning om overenskomst med HK/Privat vedr. klinksekretærer og  
med en stemmeprocent på 61,90 % kunne et meget klart resultat konstateres: 22 klinikker stemte for 
og 1 imod, mens 3 klinikker stemte blankt. 
 
På denne baggrund var forhandlingsresultatet tiltrådt over for HK/Privat, og redigeringen af over-
enskomstteksten var påbegyndt, så klinikkerne hurtigst muligt kan regulere lønningerne.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev spurgt om hver enkelt klinik havde en stemme eller flere stemmer jf. antallet af klinikse-
kretærer. Sekretariatet oplyste, at der af praktiske årsager var en stemme pr. klinik, da der er meget 
få klinikker, der har ansat mere end en sekretær. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog til efterretning, at forhandlingsresultatet på baggrund af det eentydige 
afstemningsresultat er tiltrådt af Danske Fysioterapeuter. 
 
4.9 - Orientering om status i forhandlingerne vedrørende ny overenskomst på sygesikrings-
området 
J.nr. 21, OK praktiserende 
 
Der pågår pt. forhandlinger med regionernes lønnings- og takstnævn vedrørende en ny overens-
komst på sygesikringsområdet. Der var til mødet udsendt et statusnotat for forhandlingerne som på 
mødet blev der uddybet mundtligt. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Formanden redegjorde sammen med sekretariatet for forløbet og status i forhandlingerne. 
 
Disposition over lejerydernummer samt kravet om et løft af lønnen blev særligt uddybet. Desuden 
blev der redegjort for arbejdet med faglig kvalitetsudvikling, hvor arbejdsgiverne særligt har været 
positivt imødekommende i forhandlingerne. 
 
Der blev desuden spurgt ind til beregningsgrundlaget i forhold til det lønkrav, der er stillet overfor 
arbejdsgiveren.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen om status i forhandlingerne vedrørende en ny overenskomst på 
sygesikringsområdet til efterretning. 
 
4.10 - Orientering om status vedr. forslaget om flytning af myndighedsansvaret for fysiotera-
piydelser i praksissektoren 
J.nr. 27, Udvikling på praksisområdet 
 
På hovedbestyrelsens møde den 23. august 2007 blev, der behandlet en sag vedr. flytning af myn-
dighedsansvaret for fysioterapeut ydelser i praksissektoren. Samme dag blev der afholdt et møde 
mellem sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Johnny Kuhr om emnet. 
 

Side 13 af 15 



HBM/19/09/2007 
 
Hovedbestyrelsen modtog på den baggrund en orientering om status for arbejdet at påvirke indhol-
det af lovforslaget om flytning af myndighedsansvaret for fysioterapiydelser i praksissektoren, som 
hovedbestyrelsen tog til efterretning. Desuden blev Danske Fysioterapeuters strategi mv. for den 
videre proces godkendt. På baggrund af den godkendte strategi blev der på mødet givet en aktuel 
status for arbejdet med foreningens interessevaretagelse i forhold til lovforslaget. 
 
Hovedbestyrelse besluttede endvidere at der skulle udsendes et notat om Danske Fysioterapeuters 
redegørelse og holdning til emnet til hovedbestyrelsens medlemmer bl.a. mhp. forberedelse til 
fraktionens møder med de praktiserende i regionerne i begyndelsen af september.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev redegjort for status i foreningens interessevaretagelse ikke mindst i relation til at ændre 
bestemmelsen om at overdrage myndighedsansvaret for speciale 51 til kommunerne. 
 
Der blev desuden fra flere regionsformænds side redegjort for en række regionale møder med de 
privatpraktiserende, hvor der blev gjort opmærksom på status for foreningens interessevaretagelse i 
relation til det udsendte udkast til lovforslag. Det blev bemærket, at der i forlængelse af de afholdte 
møder har været en ekstra tæt netværksdannelse i praksissektoren. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
E.1 Konference Rehabiliteringsforum  

Hovedbestyrelsen fik omdelt en invitation til en konference om ”De pårørende – den 
oversete faktor” den 01.11.2007. 
Hvis hovedbestyrelsen ønsker materiale om og deltagelse i denne konference og i de 
efterfølgende må man henvende sig til Vita Vallentin i sekretariatet. 
 

E.2 Møde i Dansk Selskab for Folkesundhed 
Til mødet på Nyborg Strand 1. og 2. oktober 2007 om ”Folkesundhed i Kommuner og 
regioner” opfordres der til deltagelse. 

 
E.3 Konference for Dansk Selskab for ledelse i sundhedsvæsenet 

Konference om ”Moderne sygehusbyggeri” den 15. og 16.11.2007 på Comwell i  
Kolding. 

 
E.4 Kompetenceforum 
 Konference om LEAN i sygehussektoren den 20.11.2007 
 
E.5 Referater fra DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse)  

Referater fra DSAs hovedbestyrelsesmøder vil fremover blive lagt i HB cirk. Og der 
er etableret et link fra foreningens hjemmeside til DSA. 
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Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet 
 
Feedback på tirsdagens arrangement: 
 

- Godt at komme i dybden med nogle sundhedspolitiske emner. 
- Meget forfriskende med oplæg udefra specielt om formiddagen. 
- Om eftermiddagen kunne drøftelserne godt have været lidt mere fokuseret på vores eget felt. 
- Slides kunne godt have været sendt ud tidligere. 
- Ros til dagen og det store spænd, der var i synspunkterne. 
- Fremadrettet bør drøftelserne fx om eftermiddagen blive koncentreret i lidt mindre grupper 

for at fokusere drøftelserne lidt mere og samtidig komme lidt mere til orde. 
- Nogle af diskussionerne bør snævres ind for at handle om vores eget felt. 

 
Der blev evalueret positivt på mødet d.d. i hovedbestyrelsen  

 
 

 
For referat 
 
 
Elisabeth Haase  Janus Pill Christensen 
Sekretariatsleder  politisk organisatorisk konsulent 
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