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          18. december 2008 

                                                                                                                            J.nr. 421.1 
                      JD/VV 
                      (rettet 5.1.2009) 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 27. november 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Tine Nielsen   
  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank    
  Brian Errebo-Jensen 

 Marianne Breyen 
Solvejg Pedersen (under pkt. 3.2, 3.6., 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4) 

 Lene Christoffersen 
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold 

Eva Hauge 
Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende) 

 
Afbud:  

Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Vita Vallentin, referent 
 Anne Guldager, fagbladsreferent 
 Karen Langvad (under pkt. 3.6 og 3.7) 
 Mette Birk Berger (under pkt. 3.3 og 3.9) 
   
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
1. Referater til underskrift 
Der foreligger godkendt referat fra HBM/20/8/2008 til underskrift.  
Referatet fra HBM/23.-24./9/2008 er til drøftelse og godkendelse. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Ingen 
 
Konklusion: 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Ad dagsordenens punkt 2:  
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 8.10-19.11.2008. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Mødeaktivitetslisten er meget lang. Der blev foreslået, at hver regionsformand udarbejder sin egen 
mødeaktivitetsliste som vedlægges sammen med sekretariatets mødeaktivitetsliste. 
 
Konklusion: 
På hovedbestyrelsesmødet i januar 2009 under punktet: Fastsættelse af foreningens forretnings-
orden, vil der blive set på, om mødeaktivitetslisten skal ændres. 
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2.2 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Under rulledagsordenen på mødet i september blev det besluttet at udskyde punktet om DSI-
notatet fra oktober til novembermødet 2008. 
 
Tine Nielsen beklagede at denne beslutning ikke var blevet fulgt. Endvidere beklagede hun at ho-
vedbestyrelsen (på mødet den 16. oktober 2008) havde taget beslutning om, at DSI-notatet skal 
offentliggøres, på trods af at det ikke stod på dagsordenen. 
 
Tine Nielsen gjorde opmærksom på, at hun ikke er enig i den beslutning. Hun mener ikke notatet 
egner sig til offentliggørelse, men at det fint kan danne baggrund for en intern diskussion i relevan-
te fora i foreningen. 

Konklusion: 
Slotsholms rapporten skal på rulledagsordenen, og på et hovedbestyrelsesmøde snarest muligt. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Fastsættelse af hovedbestyrelsens forretningsorden 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter og godkender forretningsorden. 
 
Resume: 
Jf. foreningens love § 21 stk. 1 begynder hovedbestyrelsen sin funktionstid straks efter det ordinæ-
re repræsentantskabsmøde. 
 
Jf. stk. 2 konstituerer hovedbestyrelsen sig på sit første ordinære møde og fastsætter i øvrigt selv 
sin forretningsorden. 
 
Som følge af ovennævnte fremlægges hermed et af sekretariatet udarbejdet forslag, der tager af-
sæt i den tidligere forretningsorden. 
 
Hovedbestyrelsen skal herunder drøfte og afklare roller og opgaver for den ny næstformandsfunk-
tion. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat til hovedbestyrelsesmødet den 7. januar 2009. 
 
 
3.2 - Udvalgsbesættelser i forbindelse med nyvalg til hovedbestyrelsen 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen foretager udpegning til såvel interne som eksterne udvalg/arbejdsgrupper. 
 
Resume: 
Efter repræsentantskabsmødet og nyvalg til hovedbestyrelsen skal der foretages udpegning til 
interne samt eksterne udvalg/arbejdsgruppe. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Valg af medlemmer til interne / eksterne udvalg kommer på hovedbestyrelsesmødet den 7. januar 
2009, idet hovedbestyrelsen ønskede hele udvalgsstrukturen diskuteret først.  
Der var enighed om, at man godt kunne vælge en næstformand på dette møde. 
 
Det blev tilkendegivet, at det ikke skulle være en af regionsformændene. 
 
Næstformandsposten er  ikke en fuldtidspost, så næstformanden kan ikke være alle steder. Der 
blev foreslået, at regionsformændene tager de (næstformands) opgaver, der er i deres respektive 
regioner. Det vil styrke hovedbestyrelsen at dele nogle af opgaverne ud, til de menige 
hovedbestyrelsesmedlemmer.  
Det skal defineres hvilken rolle næstformanden og hovedbestyrelsesmedlemmerne har. 
 
Solvejg Pedersen stillede op som næstformand og blev valgt uden modkandidat. 
 
Konklusion: 
Solvejg Pedersen blev valgt som næstformand. 
Udvalgsbesættelserne blev udsat til hovedbestyrelsesmødet den 7. januar 2009. 
 
3.3 - Prokura i Danske Fysioterapeuter 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen godkender og underskriver forslag til fuldmagtsforhold / underskriftsberettige-
de på Danske Fysioterapeuters konti. 
 
Resume: 
- 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Kun formand og direktør i foreningen kan underskive, når det drejer sig om hele foreningens 
formue. 
Der skal altid være to underskrifter, hvoraf den ene er formand, direktør eller afdelingschef, mens  
den anden kan være regnskabsmedarbejder, når det drejer sig om den daglige drift. 
Der var et ønske fra regionsformændene om at få Netbank. Sekretariatet vil undersøge om 
regionsformændene kan få adgang til Netbank. 
 
Konklusion: 
Fuldmagtsforholdene og underskriftsberettigede på Danske Fysioterapeuters konti blev godkendt 
og underskrevet af hovedbestyrelsen. 
 
3.4 - Gennemgang af hovedbestyrelsens arbejdsplan for 2009 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen godkender arbejdsplan 2009. 
 
Resume: 
- 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen vil gerne have klarhed over hvilke konferencer f.eks. årskonference for TR og 
SR m.fl. der forventes at de deltager i. Det blev foreslået, at afdelingscheferne sender invitation til 
hovedbestyrelsen, hvis der er emner, som har interesse for hovedbestyrelsen. 
 
Der er forskel på, om man er regionsformand eller menigt hovedbestyrelsesmedlem, som 
regionsformand er det godt at møde TR, SR og prak.kontaktpersoner. 
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Det skal diskusteres hvor mange hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal være til stede i forhold til 
antal deltagere. 
 
Der er et vigtigt sundhedspolitisk topmøde den 14. og 15. januar 2009 som formand og direktør er 
inviteret til.  Formanden ønskede hovedbestyrelseskonferencen flyttet. Hovedbestyrelsen blev enig 
om at flytte hovedbestyrelseskonferencen til den 5. - 6. januar og hovedbestyrelsesmødet til den 7. 
januar 2009. 
 
Hovedbestyrelsen ønskede, at  julemiddagen i 2009 bliver aftenen før hovedbestyrelsesmødet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelseskonferencen blev flyttet til den 5. - 6. januar og hovedbestyrelsesmødet til den 7. 
januar 2009. 
Der skal et fast punkt på rulledagsordenen: Hvem deltager i de forskellige interne samt ekstern 
konferencer m.m. 
 
3.5 - Skitse over program for regionskonferencen 2009 
Indstilling: 
At den fremlagte grovskitse til program for regionskonferencen 2009 godkendes. 
 
Resume: 
På baggrund af regionernes samt hovedbestyrelsens forslag til temaer fremlægger planlægnings-
gruppen efter sit første møde en grovskitse til indhold på regionskonferencen 2009. 
 
Planlægningsgruppen pointerede under præsentationen følgende: Det er tilstræbt, at sammensæt-
te et program som ruster og inspirerer regionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen. Det er menin-
gen, at deltagerne på konferencens to dage både skal "op at flyve" og være konkrete. For at kunne 
opfylde konferencens formål, er det planlagt at tage kontakt til kompetente oplægsholdere.  
Vedr. økonomi: ved de to sidst afholdte regionskonferencer har de samlede udgifter pr. konference 
været ca. 400.000 kr.  
Det er vurderingen, at udgifterne til regionskonferencen i 2009 vil koste ca. 480.000 kr. Det er vur-
deringen at dette er en realistisk ramme såfremt der ønskes en konference med den kvalitet og det 
indhold, som planlægningsgruppen skitserer. Langt størstedelen af den økonomiske ramme an-
vendes til tabt arbejdsfortjeneste, transport og ophold på konferencestedet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
• Flere gav udtryk for, at programmet lød meget spændende.  
• Et godt tema og god struktur, det er en god chance for sammenspil mellem  
 regionsbestyrelserne og sekretariatet. 
• Der var en, som syntes, at førstedagen måske er lidt tæt pakket. 
• Der var en der nævnte, at Jakob Kjellberg har vi brugt mange gange. 
• Det kan virke lidt ”underholdende” med en hemmelig gæst. Flere synes, at det er bedre at    
 vide det på forhånd, så man kan forberede sig. 
 
På grund af den stramme økonomi var der forslag om, at hvis et regionsbestyrelsesmedlem ikke 
kan deltage, skal tilbuddet om deltagelse ikke gives til en suppleant. 
Der blev spurgt om det så skulle gælde for alle Danske Fysioterapeuters konferencer. Der blev 
sagt, at det skal overvejes for hver enkelt konference. 
 
Konklusion: 
Økonomien til regionskonferencen skal undersøges. 
Hovedbestyrelsen godkendte det fremlagte program for regionskonferencen 2009 og planlæg-
ningsgruppen arbejder videre med programmet. Hovedbestyrelsen forventer en opdatering på, at 
den udmeldte ramme på de ca. 480.000 kr. overholdes. 
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3.6 - Strategi for professionsudvikling 
Indstilling: 
At strategien drøftes og der diskuteres hvad der yderligere kan og/eller skal indgå i en samlet stra-
tegi for professionsudvikling. 
At anmodning fra Udvalg for Uddannelse og Professionsudvikling vedrørende opdrag til udarbej-
delse af strategi for grunduddannelse imødekommes. 
 
Resume: 
Udvalget for Uddannelse og Professionsudvikling har udarbejdet strategi for professionsudvikling.   
 
Strategien beskriver mange af de mål og indsatsområder, som Danske Fysioterapeuter vurderer 
strategisk relevante i forhold til at sikre innovativ og målrettet udvikling af professionen fysioterapi. 
 
Danske Fysioterapeuter har som overordnet mål for professionsudvikling i fysioterapi,  
• at målrettet og systematisk professionsudvikling skal bidrage til at sikre borgerne fysioterapi-

ydelser af højeste kvalitet 
• at målrettet og systematisk professionsudvikling skal bidrage til, at markere fysioterapiprofessi-

onen som udviklingsorienteret, innovativ, etisk og samfundsbevidst, og 
• at målrettet og systematisk professionsudvikling skal bidrage til, at fysioterapeuter er stolte og 

engagerede udøvere af professionen fysioterapi.  
 
Professionsudvikling relaterer sig her til områderne professionsviden, herunder forskning, og konti-
nuerlig professionel udvikling, tidligere benævnt efter- og videreuddannelse.  
 
Grunduddannelse er ikke beskrevet. Der afventer en politisk drøftelse i hovedbestyrelsen af forhold 
til grunduddannelse. Udvalg for Uddannelse og professionsudvikling anmoder hovedbestyrelsen 
om opdrag til udarbejdelse af mål og indsatsområder for grunduddannelse. Disse vil efterfølgende 
blive skrevet ind i strategien. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen roste notatet. 
 
• Hvordan kan Danske Fysioterapeuter præge den monofaglige marsteruddannelse. 
• Dropper vi at se på tværfaglige områder, som vi gerne vil præge til at ramme vores område. 
• Hvor skal forskning foregå henne og hvem skal finansiere den?  
• Professionsudvikling og forskning har foregået på arbejdspladserne og er blevet betalt af hos-

pitalerne, men er der rammer til at fortsætte på hospitalerne.  
• Danske Fysioterapeuter financierer mere og mere, hvordan skaffer vi midlerne til det hele. 
• Der skal være mere fokus på de fysioterapeuter, der er tilbage på sygehusene. 
• Tænker man på kursusvirksomhed og fagfestival, er det to forskellige ting.  
• Er Danske Fysioterapeuter en fagpolitisk forening eller en faglig forening? 
• Skal vi som forening udbyde kursusvirksomhed, og har vi kompetencen til det. 
• Skal vi præge professionshøjskolerne, om hvor kursusvirksomhed skal ligge. 
• Hvordan forstår vi udvikling, skal det være i samspil med andre. 
• Hvilken strategi skal der bruges – menneskesyn, videnssyn, udviklingssyn  
• Hvad vil vi og hvad vil vi ikke, er vi bemandet til at klare disse opgaver, og kan vi overkomme 

det. Hvordan får vi ressourcerne til det.  
• Hvad er professionshøjskolernes rolle i professionsudviklingen, og er vi enige i deres og FTFs 

visioner. 
• Tone uddannelserne i bestemt retning /specialisering (f.eks.  PH Sjælland) 
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• Hovedbestyrelsen skal have en diskussion om grunduddannelsen på hovedbestyrelseskonfe-
rencen. 

• Skal vi på professionshøjskolerne eller på universitet og på hvilket niveau, skal det være gene-
ralist eller specialist. 
 

Konklusion: 
Emnet behandles på hovedbestyrelseskonferencen januar 2009.  Der skal defineres nogle områ-
der, som strategien kan bygges på. 
 
Hovedbestyrelsen ønskede at få ridset den nye grunduddannelse op samt grunduddannelsens 
bekendtgørelse + bilag sendt ud som baggrundsviden. 
 
3.7 - Referat af møde i Forskningsfonden den 20. november 2008 
Indstilling: 
Godkendelse af uddeling af Forskningsfonden 
Godkendelse af uddeling af Jubilæumslegatet 
Godkendelse af uddeling af Studielegatet 
 
Resume: 
Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der er flere som søger både Praksisfonden og Forskningsfonden, ansøgninger til begge fonde skal 
sammenlignes. 
Det blev oplyst, at Praksisfonden har besluttet at give større beløb. 
Hvis man får et beløb fra Danske Fysioterapeuter, selvom det ikke er et stort beløb, er det 
nemmere at få legater andre steder fra. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingerne. 
 
3.8 - 1. opsamling efter repræsentantskabsmødet 7. – 8. november 2008 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen godkender Torben Petersen som dirigent til repræsentantskabsmødet i 2010. 
 
Resume: 
1. opsamling efter repræsentantskabsmødet den 7. – 8. november 2008 samt evaluering af diri-
genten. 
Der vil på hovedbestyrelsens konference i januar 2009 blive en mere dybdegående opsamling.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Dirigenten gjorde det godt – havde overblik samt styr på tingene. 
Det var et aktivt repræsentantskab og der var nogle gode diskussioner. 
Hovedbestyrelsen var tilfreds med Nyborg Strand, dog skal bordopstillingen være anderledes.  
Til repræsentantskabsmødet i 2010 skal hovedbestyrelsen sidde i en havlcirkel og 
regionsformændene og de menige medlemmer skal blandes, så de ikke som i år sad på hver sin 
side af dirigenten. 
Det er bedre sekretariatet sidder bag hovedbestyrelsen. 
Der skal strammes op, så tiden overholdes. Måske skal sluttidspunktet ændres til lidt senere. 
Det blev foreslået, at repræsentanterne skal op på talerstolen.  
Der skal indlægges små pauser til at røre sig i. 
Til repræsentantskabsmødet i 2010 skal der findes en ny morgensang til 1. dagen. 
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Hovedbestyrelsens forslag skal gennemarbejdes bedre inden indkaldelsen udsendes, så der ikke 
kommer ændringsforslag fra hovedbestyrelsesmedlemmer under repræsentantskabsmødet. Når 
det er et flertal eller mindretal der stiller forslag skal de nævnes ved navn. 
 
Konklusion: 
2. opsamling efter repræsentantskabsmødet 7. – 8. november 2008 kommer på hovedbestyrelses-
konferencen januar 2009. 
 
3.9 - Budgetopfølgning 3. kvartal 2008 
Indstilling: 
Det indstilles at hovedbestyrelsen drøfter budgetopfølgning for 3. kvartal 2008. 
 
Resume: 
Der foreligger nu en opfølgning på budget 2008 på baggrund af 3. kvartal 2008.  
 
Det forventede resultat for hele 2008 er som følger: Indtægter på kr.70,0 mio. Udgifter på 72,3 
mio., svarende til et skønnet merforbrug på kr. 2,3 mio.  
 
Efter 1. halvår af 2008 forventedes et merforbrug på kr. 1,868 mio. dvs. der er tale om en forvær-
ring i forhold til udgangen af 2. kvartal. 
 
Hvis der fra det forventede samlede merforbrug trækkes de udgifter, som ikke kunne forudses 
samt de udgifter der er godkendt af hovedbestyrelsen, men ikke budgetlagt, kunne resultatet have 
været et overskud på ca. kr. 1,8 mio.  
 
I vedlagte bilag gennemgås de poster, som i særlig grad afviger fra resultatet for 2007, ligesom de 
ikke budgetlagte poster gennemgås. 
 

Forventet merforbrug (mio. kr.) 2,31kr                      
OK-08 ikke-indkalk. omkostninger 0,40kr                      
Muusmann - politisk struktur 0,16kr                      
Elektronisk medlemsservice – mitfysio.dk - 1,91kr                      
Professorat ved Syddansk Universitet 0,84kr                      
SAF – moms 0,20kr                      
Delfinansiering af proff. Ved KU 0,20kr                      
X-tra medarb. Ved Praksis-Privat 0,40kr                      
Ikke-budgetlagte udgifter 4,11kr                                             
Netto 1,80kr                       

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Hovedbestyrelsen ønsker en mere dybdegående orientering. 
 
Det skal være synligt i budgetopfølgningerne, at udgifternr i 4. kvartal øges væsentligt. 
 
Når der på en sag ønskes nye/ekstra ressourcer, skal sagsfremstilligen ledsages af et 
(besparelses-) forslag til finansiering, således tillægsbevillinger undgås i videts mulige omfang, da 
dette dræner egenkapitalen. 
 
På hovedbestyrelsesmøderne skal der være en dialog om, hvad har vi gang i og hvad har vi råd til. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte budgetopfølgning 3. kvartal 2008. 
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Ad dagsordenens punkt 4. Sager til orientering   
 
4.1 - FORTROLIG SAG 
 
4.2 - Orientering vedr. strategi for kursusvirksomhed i Danske Fysioterapeuter 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen vedr. strategi for kursusvirksomhed i Danske Fysiotera-
peuter til efterretning. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har på et møde i foråret 2008 ønsket en status på Danske Fysioterapeuters 
kursusvirksomhed. Spørgsmålet har været drøftet i Udvalg for uddannelse og professionsudvikling. 
Profession og kompetence er efterfølgende blevet bedt om at udarbejde et udkast til en strategi for 
kursusvirksomhed i Danske Fysioterapeuter. 
 
Med henblik på hovedbestyrelsens ønske om en politisk drøftelse af kursusvirksomheden udarbej-
des der i regi af Profession og Kompetence en grundig udredning af den aktuelle kursusvirksom-
hed. Der vil blive sat fokus på 

• Fremtidig efterspørgsel efter faglige kurser for fysioterapeuter 
• Aktuelle udbud af faglige kurser for fysioterapeuter 
• Danske Fysioterapeuters fremtidige rolle som udbyder af faglig kurser for fysioterapeuter 

 
Der er i regi af afdeling for Profession og kompetence nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe 
af sekretariatsmedarbejdere med relation og særlige ressourcer i forhold til emnet.  
 
Arbejdsgruppen forventer at afslutte sit arbejde i marts 2009. Arbejdsgruppen afrapporterer sit ar-
bejde i form af udkast til politisk strategi for fremtidig kursusvirksomhed med henblik på efterføl-
gende politisk drøftelse i hovedbestyrelsen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Der blev spurgt, hvorfor der ikke er nedsat en ad hoc gruppe vedr. efteruddannelse. 
Der blev oplyst, at Danske Fysioterapeuter har en spørgegruppe på hjemmesiden, den kunne man 
jo spørge om deres mening om Danske Fysioterapeuters kursusvirksomhed. 
Sekretariatet oplyste, at der har været afholdt møder med FFF om kurserne, samt at der vil blive 
igangsat en undersøgelse. 
Der blev spurgt, om det er offentlige fysioterapeuter eller privatpraktiserende, der bruger kurserne 
og om det er de samme, der bruger dem flere gange.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 
4.3 - Referat fra møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling den 22.  
august 2008 
Indstilling: 
At  
-  anbefalingerne i pkt. 3 Evaluering af udvalgenes arbejde drøftes.  
-  hovedbestyrelsen i øvrigt tager referatet til efterretning. 
 
Resume: 
- 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Sekretariatet oplyste at mødet den 19. november 2008 var blevet aflyst. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Orientering vedrørende Enhed for kliniske retningslinjer og hjemmesiden maale-
redskaber.dk 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen vedrørende Enhed for kliniske retningslinjer og hjemmesi-
den maaleredskaber.dk til efterretning. 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har ønsker en orientering vedrørende status og plan for hhv. Enhed for kliniske 
retningslinjer og hjemmesiden maaleredskaber.dk. 
 
Status på Enhed for retningslinjer 
Der er i styregruppen for Enhed for Kliniske Retningslinjer foretaget evaluering af enhedens arbej-
de for perioden 2006-2008. Styregruppen anbefaler 

• at enheden fortsætter sit arbejde i endnu 2 år 
• at der arbejdes med ekstern forankring af enheden, eventuelt i forskningsmiljø 
• at der udarbejdes flere kliniske retningslinjer og dermed igangsættes flere arbejdsgrupper 

med medlemsdeltagelse med henblik på kompetenceopbygning i medlemskredsen 
• at koordinatorfunktionen reduceres til 9 timer ugentlig med henblik på at skabe økonomiske 

rammer indenfor budgettet for større medlemsinddragelse. Koordinatorens opgaver bliver 
at igangsætte, koordinere og støtte arbejdsgruppernes arbejde, at udarbejde håndbog for 
udarbejdelse, vurdering og implementering af kliniske retningslinjer samt at undersøge og 
bane vejen for en ekstern forankring af Enhed for Kliniske Retningslinjer. 

 
Status på udarbejdelse af kliniske retningslinjer er: 

• Retningslinje for kronisk obstruktiv lungelidelse er færdig og publiceret på hjemmesiden 
• Retningslinje for knæartrose er igangsat pr. 1.11.2008 (forventer midler fra Gigtforeningen) 
• Retníngslinje for nakkebesvær er igangsat pr. 1.10.2008 (finansieret af Praksisfonden) 
• Retningslinje for brystopererede er på vej i samarbejde med for hhv. Fagforum for onkolo-

gisk fysioterapi og Faggruppen for lymfødembehandling 
• Retningslinje for urininkontinens (fælles nordisk retningslinje) er under overvejelse 

 
Udarbejdelse af de enkelte kliniske retningslinjer er overvejende eksternt finansieret. 
 
Metodebog for udarbejdelse af kliniske retningslinjer er under udarbejdelse.  
 
Der er afsat midler i budgettet til videreførelse af Enhed for kliniske retningslinjer jf. ovenstående (9 
timer ugentlig i 2 år) med henblik på udfasning af Danske Fysioterapeuters engagement i det kon-
krete arbejde med kliniske retningslinjer. 
 
Status på hjemmesiden maaleredskaber.dk 
maaleredskaber.dk blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet i 2002. Konsulent blev ansat juli 
2003. Første version af hjemmesiden maaleredskaber.dk gik i luften ultimo 2003. 
Siden starten har hjemmesiden gennemgået flere ændringer, men har nu fundet en god platform 
under Fag og forskning.  
 
Siden 2005 har maaleredskaber.dk været en af de mest populære undersider til det nuværende 
Fag og Forskning. I dag er hver tredje side, som læses på Fag & Forskning, fra maaleredska-
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ber.dk. Således har der i eksempelvis oktober måned 2008 været 3.165 unikke besøgende, som 
har set på i alt 16.801 sider på maaleredskaber.dk 
 
Hjemmesiden indeholder test og målemetoder der kan vise ændring i funktionsniveau eller anden 
relevant ændring som følge af fysioterapeutisk intervention.  
 
Hjemmesiden tæller aktuelt 110 måleredskaber fordelt på de 8 områder vi har specialister indenfor. 
 
Hvert måleredskab har sin egen underside, der kort beskriver måleredskabet, og der er til alle må-
leredskaber referencer til videre læsning.  
 
15% af måleredskaberne har gennemgået en videnskabelig vurdering hvor litteraturen om måle-
redskabet er analyseret indgående. 
 
Ud over udvikling og ajourføring af hjemmesiden har konsulenten til opgave at vejlede medlemmer 
om praktisk anvendelse af måleredskaber. 
 
Der er afsat midler i budgettet til videreførelse af måleredskaber.dk 10 timer ugentligt. 
 
Plan for ekstern forankring af begge initiativer 
Ekstern forankring af de to initiativer bør relateres til Danske Fysioterapeuters strategi for etable-
ring af Videnskabeligt Råd og udvikling af videnskabelige selskaber. 
 
Formålet med udvikling af videnskabelige selskaber er at samle ekspertisen indenfor de forskellige 
specialer og stimulere til udvikling af evidensbaseret praksis. Kliniske retningslinjer og test og må-
lemetoder er begge centrale redskaber i en sådan proces. 
 
Det er derfor oplagt, at de videnskabelige selskaber overtager og integrerer de to redskaber i deres 
arbejde. For det første fordi redskaberne har relevans for arbejdet med evidensbasering. For det 
andet fordi redskaberne dermed vil blive forankret i de faglige og udøvende miljøer, hvor de skal 
anvendes. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Johnny Kuhr orienterede om, at der for begge projekter er planlagt en udfasning over de næste 2 
år. Begge projekter omhandler redskaber til kvalitetsudvikling/evidensbasering, og deres fremtid vil 
derfor blive genstand for drøftelser i det kommende videnskabelige råd. 
 
Mht. kliniske retningslinjer har EKF kommentarer til retningslinjen for KOL, som gør det nødvendigt 
at gennemføre en revision af retningslinjen. Dette arbejde pågår aktuelt. Hjemmesiden vil samtidig 
blive tilføjet en rubrik for kommentarer, så det fremover er muligt at følge med i den videnskabelige 
diskussion af de kliniske anbefalinger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
5. Eventuelt 
 
1. Fagfestival 
 
2. HB-orientering af 3.11.2008: Høring om udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om 

adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser 
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3. HB-orientering i papirudgave eller pr. mail 
 
4. Orientering om status på forhandlingerne med Birgitte Kure 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
 
Ad 1 – Det blev oplyst, at Danske Fysioterapeuter betaler deltagergebyret for 
hovedbesyrelsesmedlemmerne til Fagfestivalen mod de har en praktisk opgave på Fagfestivalen. 
 
Ad 2 – Der var et forståelsesspørgsmål til HB-orientering af 3.11.2008 vedr. Høring om udkast til 
revideret bekendtgørelse og vejledning om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjene-
steydelser. Sekretariatet oplyste, at det drejer sig om hjælpemidler. 
 
Ad 3 – Jf. drøftelser i efteråret sættes emnet på dagsordenen i det tidlige forår 2009. 
 
Ad 4. Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad dagsordens punkt 6: Evaluering 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling 
Ingen. 
 
 
For referat 
 
Jørgen Dreyer Vita Vallentin 
Direktør  sekretær 


