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      12. maj 2009 
      J.nr. 421.1 
      JD/jpc 
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009.  
 
Til stede: Johnny Kuhr  

  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht  
  Tina Frank    
  Brian Errebo-Jensen  

 Marianne Breyen 
Solvejg Pedersen  

 Lene Christoffersen  
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold  

Eva Hauge  
Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende) 

 
Afbud: Tine Nielsen 
 
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, Fagbladsreferant 
 Jan Erik Rasmussen (3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 & 4.3)  
 Esben Riis (3.1 & 3.4) 
 Mette Birk Berger (3.2 & 3.7) 
 Karen Langvad (3.1, 3.2, 3.3 & 3.4) 
 Morten Østergaard (4.1) 
 
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forligger referat fra HBM 11/03/09 
 
Indstilling: At formuleringen i referatet vedrørende de interne overenskomster pkt. 3.10 på HBM 
11/03/09 drøftes og godkendes 
 
Resumé: 
Der er fremkommet følgende bemærkning til referatet fra HBM 11/03/09 vedrørende de interne 
overenskomster i Danske Fysioterapeuter: 
 
I referatet pkt. 3.10 til godkendelse: 
"Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at hovedbestyrelsen efter godkendelsen skulle orienteres 
om de endelige overenskomstaftaler".  
 
Forslag til ændring i referatet. 
"Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at den endelige formelle godkendelse af de interne over-
enskomstforhandlinger skal ske i hovedbestyrelsen". 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev udtryk opbakning til ændringsforslaget til referatet. 
 
Konklusion: 
Referaterne fra HBM 11/03/09 blev godkendt med en ændret formulering om at hovedbestyrelsen 
skal godkende de interne overenskomster. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 28.01.-3.3.2009. 
 
Indstilling: Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
Konklusion: 
Taget til efterretning. 
 
2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer 
 
Indstilling: 
At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Dansk selskab for sygehusledelse afholder en konference i maj. Her deltager Lise Hansen og Tine 
Nielsen. 
 
Opmærksomheden blev desuden henledt på en debat i Landstingssalen om indførelsen af det frie 
sygehusvalg. Programmet sendes ud i HB orientering. 
 
Ca. halvdelen af hovedbestyrelsen deltager i TR landsmødet.  
 
Konklusion: 
Deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer blev drøftet. 
 
2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning 
 
Resume: 
Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmø-
der. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der ønskes et punkt på vedrørende evaluering af Fagfestivalen. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor der skal ske en genudpegning til FTF kongres, når hovedbestyrelsen 
netop har konstitueret sig. 
 
Sekretariatet oplyste, at der skal ske en genudpegning hvert år, også i de år, hvor der ikke er 
ordinær kongres. Grunden til at sagen kommer på hovedbestyrelsen er, at antallet af pladser for 
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Danske Fysioterapeuters valggruppe sammen med afspændingspædagoerne og fodterapeuter er 
udvidet fra 5 til 8 pladser. 
 
Der blev spurgt til, om det er muligt at skelne mellem punkt 3 og 4 sager i rulledagsorden. 
Sekretariet oplyste, at det vil være svært at give en korrekt information herom i flere sager, da 
sagens karakter først afklares i forbindelse med sagsforberedelsen i sekretariatet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Plan 2010 
 
Indstilling: 
At planen drøftes med henbilk på godkendelse 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen drøftede på HBM 11/03/09 første udkast til ny strategiplan (plan 2010) for Dan-
ske Fysioterapeuter. 
 
Strategiplanen er uddybet med udgangspunkt i de bemærkninger, der blev afgivet på mødet.  Der 
forelægges på den baggrund et revideret udkast til strategiplan for Danske Fysioterapeuter til ho-
vedbestyrelsens drøftelse med henblik på godkendelse. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var en række bemærkninger til resultatmålet ”Kvalitet i træningen”.  
 
Der blev overordnet efterspurgt en gennemskrivning af træningsområdet. 
 
Der bør lægges yderligere fokus på rehabilitering. Hertil blev det bemærket, at det er vigtigt, at der 
er enighed om, hvad vi forstår ved begreberne træning vs. rehabilitering. Det kan eksempelvis 
være temaet for en fremtidig drøftelse i hovedbestyrelsen. 
  
Opstillingen bør have fokus på træningen for indlagte patienter. Det blev forslået, at ændre 
opstillingen således af det regionale område og det kommunale område står hver for sig. 
 
Sekretariatet bemærkede, at planen er udtryk for en prioritering af indsatser inden for 
træningsområdet, derfor er alle områder ikke med i planen. 
 
Sekretariatet bemærkede endvidere, at der i forhold til delmålene er tale om eksempler. På 
træningsområdet er der hentet eksempler fra genoptræningspjecen og fra papiret om den faglige 
organisatoriske kvalitet i primærsektoren. Genoptræningsindsatser på sygehusene kan være 
relevant at have med under hensyntagen til den samlede prioritering. 
 
Det blev bemærket, at flere af de forhold, der ønskes uddybet i træningsafsnitet, er dækket af 
resultatmålet ”Nye job – nye arbejdsområder”. 
 
Delkonklusion: Den forebyggende træningsindsat er et nyt område, men det er en overvejelse 
værd at se på træningen af de medicinske patienter – særligt i lyset af de kommende 
regionalevalg. (Den ældre medincinske patient) 
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Endvidere var der følgende bemærkninger til de øvrige elementer i planen: 
 
Der blev ønsket en ændring i afsnittet omkring kompetenceudvikling i kommunerne. Det bør 
fremhæves, at det er arbejdsgiverne, der tager ansvar herfor. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt foreningen skal udvikle kvalitetsstandarder for den 
nødvendige og relevante sundhedsfaglige vurdering. 
 
Der blev efterlyst en bredere og mere uddybet fokus på videnorganisationen i strategien. Hvordan 
udvikles der et bredere begreb, der dækker inddragelsen af fraktioner, faggrupper og fagfora. 
 
Sekretariatet bemærkede, at videnorganisationen er et mere snævert begreb, der i strategien kun 
vedrører sekretariatets udvikling. Inddragelsen af de nævnte fora er også vigtig, og det vil ske i 
relevant omfang i arbejdet. 
 
Samspil mellem praksis og hovedbestyrelsen bør indgå som et eksempel under punkt 2.9. 
 
Anvendelse af forskning bør udvides videre sammen med lederne.  
 
Endelig var der følgende bemærkninger til den videre proces og arbejde med planen: 
 
Planen bør generelt udbygges med faglige argumenter for prioriteringen. Dette kan eventuel ske 
under udvalgenes behandling. Det blev slået fast, at udvalgene alene skal forholde sig til 
(kvalificere) indsatserne ud fra de resultatmål og delmål, der er vedtaget af hovedbestyrelsen. 
 
Der skal desuden være opmærksomhed om, hvorledes indsatsen formuleres ud fra et etisk aspekt. 
Det er vigtigt, at sætte menneskets værd før diagnosen. 
 
Det blev bemærket, at processen frem mod implementeringen kan virke lang, da den først skal i 
hovedbestyrelsen, så i udvalg, tilbage til hovedbestyrelsen og så bearbejdes i sekretariatet. Det er 
vigtigt, at arbejdet i sekretariatet ikke står standby under behandlingen af strategien.  
 
Sekretariatet bemærkede at næste gang hovedbestyrelsen får en tilbagemelding bliver det en 
status for arbejdet med de resultatmål hovedbestyrelsen har prioriteret. Det vil sige, at sekretariet 
arbejder løbende med implementering af strategien på baggrund af input fra udvalg og 
hovedbestyrelsen under arbejdet, således at retningen løbende justeres.  
 
Sidst blev det fremhævet, at det er vigtigt at se papiret som et arbejdspapir primært for 
hovedbestyrelsen og udvalg, og herefter for sekretariatet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte planen med følgende nye delmål: 
 
Medicinske patienter 
Fysioterapeuter uden overenskomster.  
 
Desuden besluttede hovedbestyrelsen, at der skal følges op på bemærkningerne vedrørende ek-
semplerne på indsatserne. 
Overskriften for delmålet om kvalitet i træning ændres til ”…træning for mennesker med fysiske 
handicap..” 
 
Hovedbestyrelsen besluttede at sende planen til behandling i udvalgene, således at udvalgene 
skal forholde sig til de delmål, der vedrører udvalgenes kompetence jf. kommissorierne for udval-
gene. 
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3.2 - Strategi for professionsudviklingen i Danske Fysioterapeuter 
 
Indstilling: 
At Strategi for professionsudvikling godkendes 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen drøftede på hovedbestyrelseskonferencen i januar 2009 spørgsmålet ”I hvilken 
retning skal fysioterapi som profession udvikle sig?”. 
 
På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et notat, som i udkast beskriver en strategi for 
professionsudvikling. 
 
Notatet tager afsæt i, at udvikling af professionen skal sikre professionen merværdi i form af selv-
stændig videnskabelig praksis som basis for autonomi og selvstændig ret til iværksættelse af be-
handling. 
 
Målet for professionens udvikling 2009-2019 er evidensbaseret fysioterapi – at den fysioterapi, 
som borgeren tilbydes baserer sig på forskning og videnskabelighed og er kendetegnet ved sikker 
omsætning af forskning til klinisk praksis. 
 
Strategi for professionsudvikling formuleres i forhold til de tre hovedområder  

• Forskning 
• Uddannelse 
• Praksisudvikling 

 
Strategi for hvert af de tre hovedområder er beskrevet i relation til Status pr. 2009, Mål for 2019 
samt Nye indsatser. 
 
Strategien er drøftet og kvalificeret på hovedbestyrelsens møde 11. marts 2009 og fremlægges nu 
med henblik på godkendelse. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Planen skal behandles igen, når der vurderes at være behov herfor. 
 
Det blev bemærket, at det er uklart, hvor mange forskningsmiljøer inden for faget, der ønskes.  
 
Der blev spurgt til økonomien. Hvilke udgifter er der forbundet med strategien. Sekretariatet be-
mærkede, at det at have en strategi ikke i sig selv koster noget. Men selvfølgelig vil konkrete ind-
satser være forbundet med udgifter. Hovedbestyrelsen vil få forelagt eventuelle udgifter til godken-
delse, hvis/når der opstår behov herfor. 
 
Forskningens implementering bør fremgå tydeligt i strategien. Sekretariatet bemærkede, at evi-
densbaseret betyder, at forskningen omsættes til konkret handling. 
 
Strategien kunne eventuelt indeholde mere om udvidede kompetenceområder for fysioterapeuter 
fx på nakke- og ryg området. 
 
Re-certificeringsspørgsmålet bør gemmes til en konkret strategi. Sekretariatet bemærkede at dette 
også er et overenskomstmæssigt spørgsmål, og at hovedbestyrelsen skal have en særskilt drøftel-
se heraf i efteråret 2009. 
 
Udvalg for profession og uddannelse vil endvidere arbejde på, at uddybe re-certificeringsstrate-
gien, men området kan som det foreligger beskrevet, godt være med i strategien.  
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Videnskabelige selskaber, fagfora og faggrupper bør optræde som en del af foreningen i strategi-
en.  
 
Endelig blev det bemærket, at det har været en god proces med tre behandlinger i hovedbestyrel-
sen. Økonomien er vigtig i forhold til implementeringen. Implementering tager mange år, og det bør 
være med i strategien i forhold til praksisudviklingen.  
 
Konklusion: 
Strategi for professionsudvikling blev godkendt med en bemærkning om, at der skal være yderlige-
re fokus på implementeringen af strategien for praksisudviklingen.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede endvidere at følgende bør drøftes opfølgende. 
 
Recertificering 
Forsknings udvikling – efter behandlingen af spørgsmålet i det videnskabelige råd 
 
3.3. - Videnskabelige selskaber for fysioterapi 
 
Indstilling: 
At oplægget drøftes med henblik på stillingtagen til initiativet og kvalificering af indhold 
 
Resume: 
Fysioterapeuter møder som øvrige sundhedsprofessionelle kravet om, at den fysioterapi, som bor-
gerne tilbydes er af høj kvalitet og baserer sig på forskning. Men fysioterapeutprofessionen selv er 
også bevidst om, at forskning og udvikling af evidensbaseret fysioterapi er et uomgængeligt om-
drejningspunkt i forhold til professionens fortsatte udvikling i retning af faglig autonomi og selv-
stændig videnskabelig praksis.  
 
Der er i løbet af de sidst 10 år sket en markant stigning i mængden af national og international 
forskning relateret til fysioterapi. Men målet om evidensbaseret fysioterapi er ikke gjort med, at der 
kommer mere forskning i fysioterapi. Erfaringen indtil nu taler for, at det er nødvendigt med tiltag 
rettet direkte mod målet - at forskning omsættes, så den bidrager til bedst muligt kvalitet for bor-
gerne. Det er nødvendigt at sikre fysioterapeuter relevante uddannelsesmæssige kompetencer og 
tilskyndelse til at arbejde evidensbaseret bl.a. gennem adgang til udviklingsmiljøer, som støtter og 
stimulerer til evidensbaseret praksis.    
 
Danske Fysioterapeuter vurderer på den baggrund, at det på nuværende tidspunkt er formålstjen-
ligt med et initiativ og retter i den anledning opmærksomheden mod de nuværende fagfora og fag-
grupper. Danske Fysioterapeuter ønsker sammen med fagfora og faggrupper at igangsætte en 
udviklingsproces, som over tid naturligt munder ud i, at fagfora og faggrupper etablerer sig som 
videnskabelige selskaber for fysioterapi indenfor relevante fysioterapeutiske specialer.  
 
Udover ønsket om et positivt bidrag til udviklingen af evidensbaseret fysioterapi skal etablering af 
videnskabelige selskaber som en måde, at styrke fagfora og faggrupper og give disse en selv-
stændig rolle i forhold til at tegne fysioterapifaglige specialer indadtil såvel som udadtil. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev indledningsvis bemærket, at videnskabelige selskaber kan være med til at skabe evidens 
inden for faget. Oplægget har opbakning fra udvalget for uddannelse og professionsudvikling. 
 
Det blev fremhævet, at oplægget er for deltaljeret. Der efterspørges en oversigt over, hvor mange 
videnskabelige selskaber, der skal være. 
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Der mangler noget om økonomi – kan kontingentet for et videnskabeligt selskab trækkes fra. Dette 
skal kvalificeres i oplægget. 
 
Det blev bemærket, at de videnskabelige selskaber skal være selvfinansierende med egen kontin-
gentopkrævning. Visionen for de videnskabelige selskaber er, at de inden for de enkelte fagområ-
der kan udtale sig som specialister. Det vil sige, at videnskabelige selskaber fungerer som formid-
ler af fagspecialerne samt står for udviklingen af kurser. 
 
Det positive ved de videnskabelige selskaber er, at de kan være med til at arbejde for implemente-
ring og udbredelse af viden inden for fagområderne.  
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvilke implikationer de videnskabelige selskabs uafhængighed af for-
eningen får. Uafhængigheden betyder, at de videnskabelige selskaber kan udtale sig om faglige 
spørgsmål uden at spørge Danske Fysioterapeuter først. 
 
Der blev efterspurgt en klar holdning til, hvor mange videnskabelige selskaber foreningen kan 
rumme. Hertil blev det oplyst, at papiret vil blive mere specifikt på dette område efter mødet med 
faggrupper og fagfora. 
 
Det bør overvejes, om selskaberne skal kaldes faglige selskaber i stedet for videnskabelige sel-
skaber. Argumentet herfor er, at faglige selskaber vil kunne rumme flere medlemmer end viden-
skabelige selskaber. Hvis videnskabelige selskaber fastholdes som benævnelse er der fare for, at 
foreningen bevæger sig for langt væk fra de menige medlemmer. 
 
Hertil blev det bemærket, at det er vigtigt at selskaberne dedikerer sig til en videnskabelig udvik-
ling. I forhold til overvejelserne om navnet bør signalet ud ad til også have vægt. 
 
Der blev spurgt til økonomien i indstillingen. Hertil blev det bemærket, at der kan være behov for 
projektmidler til en konsulent med et antal timer pr. uge. Men der vil først blive taget stilling til øko-
nomien i projektet, når der forelægger mere specifikke rammer for de videnskabelige selskaber. 
 
Der blev spurgt til, om medlemskabet af foreningen er et krav. Det blev oplyst, at der endnu ikke er 
taget stilling hertil, men at udgangspunktet er, at dette vil være et krav. 
 
Det blev slået fast, at de fremtidige videnskabelige selskaber ligesom fagfora har en opgave i for-
hold til at sikre et internationalt samarbejde.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at der arbejdes videre med oplægget efter mødet med fagfora og 
faggruppe i august. Herefter vil hovedbestyrelsen i efteråret 2009 få en ny kvalificeret indstilling.  
Navnet vil i den forbindelse blive drøftet.  
 
3.4 - Opfølgning på repræsentantskabsmødet 
 
Indstilling: 
At opfølgningen på repræsentantskabsmødet kommenteres og godkendes 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har bedt om en opfølgning på de væsentligste punkter fra repræsentantskabs-
mødet 2008. Sekretariatet har på denne baggrund udarbejdet en oversigt over, hvorledes der føl-
ges op på repræsentantskabets beslutninger. Der henvises til bilag 1. 
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen kommenterer og godkender den vedlagte opfølgning. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Lederpolitikken skal revideres på praksisområdet frem mod næste repræsentantskabsmøde. Det 
bør der arbejdes videre med i udvalg for praksis-privat.  
 
I forbindelse med etablering af den ny næstformands rolle/-funktion er det hovedbestyrelsens sam-
lede sammenhængskraft og arbejdsform, der ønskes evalueret. 
 
Det bør sikres, at kommende elektroniske adgange til videnskabelige tidsskrifter og databaser bli-
ver tilgængelige for alle medlemmer.  
 
Et eventuelt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne bør overvejes i forhold til at få adgang til 
videnskabelige tidsskrifter og databaser. 
 
Spørgsmålet om aflønningen af næstformanden i det tilfælde at en regionsformand vælges til po-
sten bør overvejes lovmæssigt og i forhold til de økonomiske implikationer inden næste repræsen-
tantskabsmøde. 
 
Konklusion: 
Opfølgningen på repræsentantskabsmødet blev godkendt med en bemærkning om, at 
opfølgningen på repræsentantskabsmødet skal indarbejdes i rulledagsordenen.  
 
3.5 - Foreningens tilbud til ”ikke medlemmer” 
Indstilling: 
At principperne for foreningens tilbud til "ikke medlemmer" drøftes og godkendes 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen besluttede på HBM 11/03/09, at tage en principiel drøftelse af ”ikke medlem-
mers” adgang til at deltage i arrangementer i Danske Fysioterapeuters regi. Baggrunden for at em-
net blev bragt på banen var, at der på foreningens debatforum har været indlæg for og imod ”ikke 
medlemmers” mulighed for at deltage i den netop afholdte ”Fagfestival”. Debatten fra hjemmesiden 
er vedlagt som bilag. 
Spørgsmålet vedrører imidlertid ikke alene Fagfestivalen, men har også mere principiel karakter og 
det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen drøfter og godkender nedenstående principper 
for foreningens tilbud til ”ikke medlemmer”: 
  
Principper for tilbud til ”ikke medlemmer”: 
 

- At foreningen skal have attraktive tilbud til alle fysioterapeuter i Danmark, herunder 
- At foreningen skal forsøge at opfordre til medlemskab ved åbent at dokumentere forenin-

gens aktiviteter og resultater for omverdenen, heraf følger 
- At foreningens kollektive tilbud som udgangspunkt skal være tilgængelige for både med-

lemmer og ”ikke medlemmer” af foreningen, men 
- At medlemmer har forrang til Danske Fysioterapeuters kollektive tilbud 
- At der fortsat opkræves et forhøjet gebyr ved deltagelse i foreningens kollektive arrange-

menter, hvor der er deltagergebyr 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
I regionerne er der truffet en beslutning om, at ”ikke-medlemmer” ikke kan deltage i Danske Fysio-
terapeuters arrangementer. 
 
Det blev bemærket, at betalingen for ”ikke medlemmer” bør afspejle de faktiske omkostninger uden 
tilskud fra foreningen. Forskellen bør være større mellem ”ikke-medlemmer” og medlemmer. 
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Der blev argumenteret for, at foreningens tilbud skal være gældende for ”ikke-medlemmer”, og at 
der ”ikke skal sættes hegn op”. Der blev på den baggrund udtrykt støtte til, at ”ikke-medlemmer” 
kan deltage i fælles arrangementer, hvis der er ledige pladser. 
  
Spørgsmålet er, hvor grænsen går for de ydelser foreningen tilbyder til ”ikke-medlemmer”. Det er 
væsentligt at skelne mellem ”ikke-medlemmer”, der er fysioterapeuter og øvrige faggrupper. 
 
At man som fysioterapeut har fravalgt at være medlem af foreningen, skal have konsekvens, da 
der er tale om et bevist valg. 
 
Spørgsmålet er, om vi ved Fagfestivalen bør have nogle andre mere åbne kriterier – fx via en kvo-
te til andre ”ikke-medlemmer”.  
 
Det blev foreslået, at man eventuelt spurgte medlemmerne om deres synspunkter i forhold til tilbud 
for ”ikke-medlemmer”. Sekretariatets vurdering var at dette ikke vil bibringe nye oplysninger. 
  
Konklusion: 
Et flertal af hovedbestyrelsen bestående af Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht, Tina Frank, 
Solvejg Pedersen, Lise Hansen og Lene Christoffersen besluttede at fysioterapeuter, der ikke er 
medlem, ikke har adgang til kurser, fagfestival og andre faglige arrangementer i foreningen.  
 
Beslutningen vedrører dog ikke kurser, der udbydes af fraktioner, faggrupper og fagfora.  
 
Mindretalsudtalelse af Marianne Breyen, Vibeke Bechtold, Esther Skovhus, Eva Hauge og Johnny 
Kuhr 
 
“Et mindretal af hovedbestyrelsen bestående af Marianne Breyen, Vibeke Bechtold, Esther Skov-
hus, Eva Hauge og Johnny Kuhr er imod beslutningen om at udelukke fysioterapeuter som ikke er 
medlemmer af foreningen, fra detagelse I arrangementer, som udbydes af Danske Fysioterapeuter 
eksempelvis Fagfestivalen, kurser og temadage. 
 
Mindretallet ønsker ikke denne begrænsning på faglig videndeling og udvikling, men ser en styrke i 
åbenhed. 
 
Mindretallet støtter en mulighed for at ”ikke-medlemmer” kan deltage til forhøjet pris og sidst i 
prioriteringen.” 
 
Hovedbestyrelsen besluttede at ”ikke-fysioterapeuters” deltagelse i faglige arrangementer kommer 
på et senere møde.  
  
3.6 - Fortolig sag 
 
3.7 - Principper for regionernes overførsel mellem budgetårene 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen vælger model to 
 
Resume: 
På mødet den 11. marts 2009 drøftede hovedbestyrelsen principper for regionernes overførsel 
mellem budgetårene. Hovedbestyrelsen ønskede en nærmere beskrivelse af forskellige modeller.  

Nedenfor beskrives 3 forskellige modeller. Sidst i notatet er den nuværende fordelingsmodel mel-
lem regionerne beskrevet.  

Tre mulige principper for overførsel mellem budgetårene: 
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1. Regionsbestyrelserne har ved regnskabsårets slutning mulighed for at overføre et beløb til 
formålsbestemte aktiviteter på op til 20% af overskuddet. Eventuelt underskud overføres til 
det efterfølgende år. 

2. Regionsbestyrelserne har ved regnskabsårets slutning mulighed for at overføre et beløb til 
på op til 20% af overskuddet, dog max. 50.000 kr.  Derudover kan der ske hensættelser til 
formålsbestemte aktiviteter, dog max kr. 50.000 pr. år. Eventuelt underskud overføres til det 
efterfølgende år. Hensættelse kan ske til et konkret projekt.  Der budgetteres med hensæt-
telserne i forbindelse med vedtagelsen af det samlede budget. 

3. Regionsbestyrelserne har ved regnskabsårets slutning mulighed for at overføre et beløb til 
på op til 20% af det modtagne regionstilskud. Eventuelt underskud overføres til det efterføl-
gende år. 

Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at det var ønsket, at 20 pct. af regionstilskuddet kunne overføres frem for 20 
pct. af mindreforbruget. 
 
Desuden ønskes der, at der kan overføres mere en 50.000 kr. pr. år. Der var opbakning til syns-
punktet fra flere sider, og der ønskes på den baggrund at model 3 vælges. 
 
Der blev udtryk kritik af, at notatet som lovet ikke havde været i høring i kredsen af regionsfor-
mænd inden det blev forelagt på hovedbestyrelsesmødet.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at regionsbestyrelserne ved regnskabsåret slutning har mulighed for 
at overføre et beløb op til 20 % af overskuddet, dog max. 50.000 kr. Derudover kan der uden loft 
ske hensættelser til formålsbestemte aktiviteter.  
 
3.8 - Fortrolig sag 
 
3.9 - Opsamling vedr. indsatsen for tillidsrepræsentanter m.fl. 
 
Indstilling: 
At tilbuddet om faglig efteruddannelse til TR, der afgår efter min. 6 år gøres permanent 
 
At sekretariatet arbejder videre med et konkret forslag til anerkendelse/opmærksomhed til visse 
politisk valgte medlemmer 
 
At notatet i øvrigt tages til efterretning 
 
Resume: 
I forlængelse af TR-undersøgelsen 2007 drøftede TR-rådet på deres møder den 31. oktober og 4. 
december 2007, hvilke tiltag der kunne iværksættes for at gøre Danske Fysioterapeuters indsats 
over for tillidsrepræsentanter endnu bedre. Det mundede dengang ud i bl.a. tre indstillinger til  
hovedbestyrelsen. Indstillinger som af flere grunde - bl.a. OK 08 - blev udsat. 
 
Vedlagte notat samler op på sagen i form af en orientering og en konkret indstilling.  
Overskrifterne er: 
 

• Anerkendelse af/opmærksomhed på TR i dagligdagen 
Kræver ikke HB-aktivitet pt. 
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• Tilbud om faglig efteruddannelse til TR, der afgår efter min. 6 år 

Supplerende kompensation fra Danske Fysioterapeuter for den evt. manglende faglige ef-
teruddannelse tillidsrepræsentanter får, mens de er i funktion. Foreslås gjort permanent. 
Økonomi: kr. 30.000,- 
  

• Anerkendelse af/opmærksomhed over for visse ”politisk” valgte, når de stopper 
Forslag til at sekretariatet udarbejder et konkret forslag til en opmærksomhed til folk på vis-
se poster, når de ophører. Forslaget fremlægges senere for HB 
 

• Mulighed for frikøb til administrative opgaver i forbindelse med TR-regionsmøderne 
Muligheden er der allerede og foreslås håndteret med beskrivelse af en administrativ pro-
cedure  
Økonomi: indeholdt i budgettet 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der skal også være opmærksomhed om de praktiserende, der er SU medlemmer og kontaktper-
soner også kan have et fagligt efterslæb som følge af deres tillidshverv.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
  
At tilbuddet om faglig efteruddannelse til TR, der afgår efter min. 6 år gøres permanent 
At sekretariatet arbejder videre med et konkret forslag til anerkendelse/opmærksomhed til visse 
politisk valgte medlemmer. 
At tage notatet til efterretning 
 
3.10 - Delegation af beslutningskompetencen 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen overdrager følgende beslutninger til formanden: 
- godkendelse af ændringer i vedtægter for fraktioner, fagfora og faggrupper 
- udpegning af optællingskomite ved valg af formand, regionsformand og til repræsentantskab 
- eksklusion grundet kontingentrestance 
  
Resume: 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at delegere beslutningskompetencen for en række formel-
le forhold, der ifølge Danske Fysioterapeuters love er henlagt til hovedbestyrelsen, til formanden 
(HBM 25/11/05). 
 
Idet der har været en del udskiftninger i hovedbestyrelsen siden beslutningen om at overdrage 
beslutningskompetencen for ovennævnte forhold til formanden, vurderes det at være relevant at 
hovedbestyrelsen på ny for lejlighed til at tage stilling til delegationen af beslutningskompetencen 
på disse områder. 
 
Baggrunden for at hovedbestyrelsen tidligere har besluttet at overdrage beslutningskompetencen 
på udvalgte områder til formanden var, at der skulle gives mere rum til overordnede drøftelser i 
hovedbestyrelsen. Det er vurderingen, at dette argument forsat har relevans, og derfor indstilles 
det at hovedbestyrelsen på ny beslutter, at overdrage beslutningskompetence for de ovennævnte 
forhold til formanden. Hovedbestyrelsen vil fortsat via HB orientering løbende blive informeret be-
slutninger truffet indenfor de områder, der forslås delegeret til formanden.  
 
Der henvises til bilag 1. for en uddybning af de enkelte områder, hvor beslutningskompetencen 
foreslås delegeret til formandskabet.  
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen. 
 
Konklusion: 
At hovedbestyrelsen besluttede at overdrage følgende beslutninger til formanden: 
- godkendelse af ændringer i vedtægter for fraktioner, fagfora og faggrupper 
- udpegning af optællingskomite ved valg af regionsformand og til repræsentantskab 
- eksklusion grundet kontingentrestance 
 
Udpegning af optællingskomiteen ved valg af formand foretages af hovedbestyrelsen. 
 
3.11 - Sammensætning af repræsentantskabet 
 
Indstilling: 
At en af de to foreslåede modeller for udvidelsen af repræsentantskabet vælges 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har i forlængelse af opfølgningen på repræsentantskabsmødet 2009 bedt om, at 
der følges op på det fremtidige antal repræsentanter. Spørgsmålet om antallet af repræsentanter 
er blevet aktuelt efter nedlæggelsen af den fuldtidshonorerede næstformandspost, hvilket har be-
tydet at antallet af repræsentantskabspladser er reduceret fra 57 til 56 medlemmer. 
 
Ved udvidelsen af repræsentantskabet fra 56 til 57 medlemmer kan der vælges mellem følgende to 
modeller: 
 

1. Regionernes samlede antal pladser udvides fra 30 til 31. Den ekstra plads i repræsentantska-
bet vil ligesom tildelingen af de eksisterende pladser blive fordelt ud fra antallet af stemmebe-
rettigede medlemmer i regionerne (den d´Hondtske metode). 

2. Fraktioner, fagfora og faggruppers samlede antal pladser udvides fra 15 til 16.  
 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger en af de skitserede modeller for udvidelse af repræsen-
tantskabet. Forslaget om udvidelsen af pladser i repræsentantskabet vil herefter blive stillet af ho-
vedbestyrelsen i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2010.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev fremhævet argumenter for og imod i de to modeller.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at der følges op på fordelingen af pladser i forbindelse med en sam-
let evaluering af repræsentantskabets virksomhed. 
 
3.12 - Ny mødedato for HB møde i september 
 
Indstilling: 
At der afholdes HB møde på en af de mulige datoer 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen besluttede på HBM 11/03/09 at der skulle findes nye alternative datoer i forbin-
delse med flytningen af det to dages hovedbestyrelsesmøde, der oprindeligt var planlagt til at fore-
gåden 23.-24. September. 
 
Der foreslås i den forbindelse følgende alternative datoer: 
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14.-15. september 
22.- 23. september 
1. & 2. oktober 
 
Det indstilles, at der afholdes HB møde på en af de mulige datoer. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Den dato, hvor flest kunne deltage blev valgt. 
 
Konklusion: 
Det blev besluttet, at der afholdes HB møde 14.-15. september 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering   
 
4.1 - Nye uddannelsessteder for professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen vedrørende nye uddannelsessteder til efterretning 
 
Resume: 
UC Sjælland og UC Vest har søgt Undervisningsministeriet om at udbyde fysioterapeutuddannel-
sen i Haderslev og Roskilde.  
 
Danske Fysioterapeuter har i brev til Bertel Haarder den 10. marts 2009 udtrykt sin bekymring over 
de to nye og meget små udbudssteder. Bekymringen begrundes med hensynet til uddannelsernes 
kvalitet. Der skal jf. seneste institutionsreformer tilstræbes store og stærke miljøer, hvor de 
studerende kan profitere af henholdsvis monofaglig og tværfaglige miljøer, som kan bidrage til at 
forme deres faglige identitet. Underviserne skal på samme måde være en del af et fagligt miljø af 
en størrelse, som gør det muligt at følge den videnskabelige og fysioterapifaglige udvikling og 
dække fagfeltet fysioterapi bredt og med høj kvalitet undervisningsmæssigt.  
 
Danske Fysioterapeuter har 2.april 2009 modtaget brev fra Bertel Haarder, som ikke finder 
begrundelse for foreningens bekymring. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen vedrørende nye uddannelsessteder til efterretning. 
 
4.2 - Orientering omkring strategi i forbindelse med de kommende lokale valg  
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Resume: 
Sekretariatet har i samarbejde med regionsformændene og formand drøftet foreningens strategi i 
forbindelse med de kommende valg til regionsråd og kommunalbestyrelser i efteråret 2009.  
 
De overordnede målsætninger for foreningens interessevaretagelse i forbindelse med valget er: 
• At de forskellige medlemsgrupper kan se sig selv i foreningens politiske indsats i forbindelse 

med valget. 
• At foreningen opnår presseomtale af de udvalgte emner i samtlige 98 kommuner i forbindelse 

med valgkampen. 
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• At der skabes rammer for at engagere og mobilisere regionspolitikerne i forbindelse med de 
lokale valg 

 
Og der er prioriteret følgende emner, der skal arbejdes videre med i forbindelse med regional- og 
kommunalvalget 2009: 
 
Kommunalvalget: 1) Genoptræning / vedligeholdelsestræning, 2) Børn & 3) Sundhedsfremme / 
forebyggelse 

Regionsrådsvalget: 1) Mindre kniv, mere træning & 2) Genoptræningsplaner til alle 

Referat fra strategimødet er vedlagt som bilag. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at det kunne have været relevant at inddrage hele hovedbestyrelsen i drøftel-
sen af strategien. Hertil blev det bemærket, at den politik, der føres i forbindelse med de kommen-
de regionale valg kommer til at ligge inden for de politiske rammer, som er vedtaget af hovedbesty-
relsen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.3 - Status for lønkommissionen 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Resume: 
Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om drøftelserne i FTF-FU, 
og fra det 3. møde i Lønkommissionen den 25. marts 2009.  
 
Siden det seneste møde i Lønkommissionen den 14. januar 2009 er arbejdet foregået i de 5 styre-
grupper, som Lønkommissionen har nedsat, jfr. vedlagte FTF-notat om status vedr. styregrupper-
ne. 
  
Der har været en meget livlig mødeaktivitet i styregruppen vedr. lønbegreber, idet resultatet af 
denne styregruppes arbejde skal anvendes af de øvrige styregrupper. Styregruppen har nu udar-
bejdet vedlagte indstilling og hovedbilag til det næste møde i Lønkommissionen, der afholdes den 
25. marts 2009. Styregruppen indstiller, at begreberne fortjeneste pr. præsteret time og standard-
beregnet timefortjeneste lægges til grund for det videre arbejde med lønanalyserne. 
I de øvrige styregrupper har der været afholdt 1-2 møder, hvor man primært har drøftet kommisso-
riet for de enkelte styregrupper, tilrettelæggelse af kommende analyser o. lign. samt spørgsmålet 
om hvilke grupper, der skal indgå i de enkelte analyser. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede om status for arbejdet i lønkommissionen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Orientering om Patientklagenævnets virke i 2008 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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Resume: 
På hovedbestyrelsesmødet i januar måned blev det besluttet, at der en gang om året skal foreligge 
en orientering om Patientklagenævnets virke og antal behandlede sager. 
 
Orienteringen er vedlagt som bilag. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5. Eventuelt 
 
E1. Fortrolig sag 
 
E2. Fortrolig sag 
  
E3. Birmingham tur 
Der blev orienteret om formandens og Praksis-privat’s tur til Birmingham. 
 
Hovedbestyrelsen vil modtage et notat omkring indholdet i turen. 
 
E4. Interne overenskomst 
Der er opnået enighed om en overenskomst med fysioterapeuterne i foreningen. Der omdeltes 
protokollat med resultaterne af forhandlingerne. 
 
Sekretariatet orienterede på den baggrund om resultaterne af forhandlingerne.  
 
Resultaterne af forhandlingerne blev godkendt af hovedbestyrelsen. 
 
E5. Opgaveglidning praksissektoren 
Der skal et punkt på dagsordenen vedrørende opgaveglidningen. 
 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev udtrykt kritik af, at halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmerne forlod mødet fem minutter 
før end dette sluttede. 
 
For referat 
 
 
Jørgen Dreyer Janus Pill Christensen 
Direktør  Referent 


