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Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6)  

  Birgitte F. Kure 
  Brian Errebo-Jensen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank 
  Tine Nielsen 
  Solvejg Pedersen 

 Lise Hansen  
Kirsten Ægidius 

 Eva Hasselbalch 
 Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende) 
 Carsten B. Jensen 
 
Afbud: Lene Christoffersen 
  
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferant 
 Jan Erik Rasmussen (punkt 3.4) 
 Nina Holten (punkt 4.2) 
  
3.1 - Fremtidig indsats på børneområdet 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Danske Fysioterapeuter i alliance med Ergoterapeutforeningen:  
 
Arbejder for, at der laves en særlig vejledning på træningsområdet for børn og unge under 18 
år 

 
Fortsætter arbejdet med at afdække udfordringer i relation til børn med særligt fokus på    
hjælpemiddelområdet 

 
Arbejder for etablering af informationsindsats over for fysioterapeuter og ergoterapeuter  

 
Arbejder for at få sidestillet udgifter til ergo- og fysioterapeutisk behandling med de medicin-
udgifter, der dækkes af kommunen for familier med et handicappet barn  

 
Samt at de to foreninger fortsætter samarbejdet med Dansk Socialrådgiverforening 
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Resume: 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen er i nogen tid blevet opfordret af vores 
respektive medlemmer til at beskæftige sig mere indgående med børneområdet. Antallet af 
opfordringer er intensiveret i kølvandet på kommunalreformen, hvor både sundheds- og soci-
alområdet f.s.v.a. børn gennemgik store forandringer.  
 
På sundhedsområdet er henvendelserne koncentreret omkring de snitfladeproblematikker, der 
er opstået ved overflytningen af ansvaret for genoptræning efter indlæggelse fra de gamle am-
ter til kommunerne. På socialområdet fokuserer de dels på handicapområdet, dels på bistand i 
PPR-regi.  
 
Det vedlagte notat skitserer lovgrundlag, problemstilling og foreslår en række initiativer jfr. 
indstillingen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt til, på hvilke områder, det offentlige i dag ikke dækker udgifterne forbundet 
med behandlingen af børn (jf. indstillingens punkt 4). 
 
Indstillingen udspringer af konkrete eksempler fra den kommunale hverdag, hvor familier med 
børn i dag oplever, at der skal betales for dele af ydelserne for børn. 
   
Det er generelt et problem, at kommunerne ikke er bekendt med reglerne på området i forhold 
til hvilke ydelser i forhold til børnene, som de er forpligtet til at løse. Det er endvidere et pro-
blem, at kommunerne fortolker lovgivningen forskelligt.  
 
Det blev fra sekretariatets side oplyst, at der ikke er lagt op til en ændring af kriterierne for 
tildeling af børnefysioterapi (jf. monitoreringsaftalen hvor der netop er udkommet en evalue-
ring). Målet er, at få udarbejdet en "trænings-vejledning" for området på tværs af ministerier-
ne. 
 
Der blev spurgt til informationsindsatsen inden for foreningen, da faggruppen er lille, og der-
for kan have svært ved at løfte indsatsen alene. Det vil der blive taget stilling til på et senere 
tidspunkt i forbindelse med sekretariatets opfølgning på hovedbestyrelsens drøftelse.  
 
Sekretariatet oplyste, at foreningen vil interessere sig for, hvem der får kompetencen til at ud-
mønte de midler, der er afsat til hjemmetræning. Der er pt. lagt op til at det bliver socialrådgi-
verne og det team, der er omkring familierne. Men sekretariatet vil gerne komme med bud på, 
hvorledes terapeuterne kommer ind over, og får indflydelse på udmøntningen af midler og det 
faglige indhold i tilbuddene. 
 
Der blev spurgt til, om foreningen har overblik over sundhedsaftalerne mellem regionerne og 
kommunerne, særligt i forhold til hvad er der aftalt med kommunerne i relation til børneområ-
det. Desuden blev der bemærket, at det er et etisk problem, hvis nogle terapeuter kaster sig 
over områder, hvor fysioterapeuter ikke har kompetence. Det er derfor vigtigt, at terapeuterne 
siger fra overfor at deltage i opgaver, som de ikke ved noget om. 
 
Sekretariatet bemærkede, at indholdet i sundhedsaftalerne vil komme med i det videre arbejde 
indenfor området. 
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Det blev ikke fundet relevant at arbejde for at få sidestillet udgifter til ergo- og fysioterapeu-
tisk behandling med de medicinudgifter, der dækkes af kommunen for familier med et handi-
cappet barn, fordi hovedbestyrelsen ikke kunne gå ind for, at der overhovedet opkræves beta-
ling fra familierne på området. 
 
Der var afslutningsvis ros til sagsfremstillingen og ikke mindst indstillingerne, fordi disse så 
klar følger op på det forhold, at der ikke generelt ikke gøres nok på området.  
  
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At Danske Fysioterapeuter i alliance med Ergoterapeutforeningen:  
 
Arbejder for, at der laves en særlig vejledning på træningsområdet for børn og unge under 18 
år 

 
Fortsætter arbejdet med at afdække udfordringer i relation til børn med særligt fokus på hjæl-
pemiddelområdet 

 
Arbejder for etablering af informationsindsats over for fysioterapeuter og ergoterapeuter  
 
Samt at de to foreninger fortsætter samarbejdet med Dansk Socialrådgiverforening 
  
Hovedbestyrelsen besluttede samtidig, at følgende pt. ikke indgår i det videre arbejde: 
 
At der arbejdes for at få sidestillet udgifter til ergo- og fysioterapeutisk behandling med de 
medicinudgifter, der dækkes af kommunen for familier med et handicappet barn  
 
Hovedbestyrelsen besluttede endvidere:  
 
At der via HB orientering skulle orienteres om det videre arbejde, når der foreligger en tids-
ramme for projektet. 
 
3.2 - Fysioterapeuter og synlighed i medierne 
 
Indstilling: 
At Danske Fysioterapeuter koncentrerer kræfterne om at varetage de politiske interesser i for-
hold til at markere sig i medierne. 
 
At der gøres en indsats for at udvalgte medlemsgrupper kan professionalisere mediehåndterin-
gen og dermed letter adgangen til medierne. 
 
At der ligger en selvstændig opgave i at fortælle medlemmerne, at fysioterapeuter i dag er syn-
lige i medierne og hvad Danske Fysioterapeuters rolle er. 
 
At Danske Fysioterapeuter bør med jævne mellemrum laver kampagner eller kampagnelig-
nende tiltag. Men disse skal være målrettede, afgrænsede og med klare budskaber, der tager 
udgangspunkt i foreningens opgave med at forfølge de politiske mål. 
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Resume: 
På HB-konferencen i januar 2008 diskuterede hovedbestyrelsen synlighed med udgangspunkt i 
de to medlemsundersøgelser, som Scharling Research udarbejdede i september og december 
2007.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede dengang, at emnet igen skulle tages op på et HB-møde i løbet af 
foråret, og at der forinden skulle foretages yderligere undersøgelser i form af en rundspørge til 
et repræsentativt udsnit af danskerne. Undersøgelsen skulle vise danskernes holdning og kend-
skab til fysioterapeuter. Desuden skulle der foretages en analyse af hvordan fysioterapeuter er 
placeret i medierne i 2007. 
 
Disse undersøgelser ligger nu færdige. Med udgangspunkt i disse to undersøgelser, og i debat-
ten fra HB-konferencen, bedes HB diskutere fysioterapeuters synlighed i medierne.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet gennemgik hovedkonklusionerne i de to undersøgelser. 
 
Der var ros til undersøgelserne. Det er godt at få bekræftet, at fysioterapeuter er synlige, og at 
befolkningen har et nuanceret billede af, hvad fysioterapeuter beskæftiger sig med. 
 
Spørgsmål er, om vi kan gøre noget for at understøtte den lokale interessevaretagelse blandt 
fysioterapeuter, herunder fx yde støtte og hjælp til udarbejdelsen af læserbreve og medietræ-
ning af medlemmer. 
 
Der blev spurgt til, om der var foretaget lignende undersøgelser i 2005 & 2006. Sekretariatet 
oplyste, at dette ikke var tilfældet, og at det efter sekretariatets opfattelse vil være bedre, at se 
fremad og eventuelt på et senere tidspunkt lave undersøgelser af synligheden i 2008. 
 
Til spørgsmålet om medietræning og støtte til læsebreve blev, det fra sekretariatets side oplyst, 
at der ikke ligger et generelt tilbud til medlemmerne, da dette er meget ressourcekrævende, 
men at ressourcerne anvendes til at støtte aktiviteter i forlængelse af de strategiske indsatsom-
råder i foreningen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At Danske Fysioterapeuter koncentrerer kræfterne om at varetage de politiske interesser i for-
hold til at markere sig i medierne. 
 
At der gøres en indsats for at udvalgte medlemsgrupper kan professionalisere mediehåndterin-
gen og dermed letter adgangen til medierne. 
 
At der ligger en selvstændig opgave i at fortælle medlemmerne, at fysioterapeuter i dag er syn-
lige i medierne og hvad Danske Fysioterapeuters rolle er. 
 
At Danske Fysioterapeuter med jævne mellemrum bør laver kampagner eller kampagnelig-
nende tiltag. Men disse skal være målrettede, afgrænsede og med klare budskaber, der tager 
udgangspunkt i foreningens opgave med at forfølge de politiske mål. 
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3.3 FORTROLIG SAG 
 
3.4 FORTROLIG SAG 
 
Ad dagsordenens punkt 4. Sager til orientering   
 
4.1 - Orientering om centralorganisationernes stillingstagen til OK 08 på Statens område 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde den 8. april CFU forliget inklusiv aftaleresultatet på 
de enkelte organisationsaftaler.  Der henvises til notat af 26. marts udsendt i forbindelse med 
hovedbestyrelsens møde den 8. april. 
 
Formelt godkendes aftaleresultatet endeligt i COIIs Repræsentantskab, hvor medlemsorganisa-
tionerne er forholdsmæssigt repræsenteret. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 
16. april blev det samlede resultat godkendt med stort flertal. 
 
De øvrige centralorganisationer LC, AC, OAO har ligeledes godkendt CFU forliget med stort 
flertal. 
  
Der foreligger således nu et godkendt forlig på statens område med en ramme på 12,8 % plus 
de aftalte midler til kompetenceudvikling fra trepartsforhandlinger. 
 
Der vil i løbet af foråret blive afholdt tre temadage for Danske Fysioterapeuters tillidsrepræ-
sentanter på statens område, - en for hvert overenskomstområde. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.2 - Fremtidig strategi for udvikling af kliniske retningslinjer i fysioterapi 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Resume: 
På HB mødet den 18. januar 2008 drøftedes kliniske retningslinjer med følgende konklusion: 
Der skal foretages en evaluering af arbejdet i perioden 2006 – 2007 med at udvikle kliniske 
retningslinjer, og denne skal forelægges hovedbestyrelsen sammen med en vurdering af, hvor-
vidt opgaven kan løses andet sted.  
Behandlingen af spørgsmålet skal ledsages af en oversigt over udgifter forbundet med opga-
ven.  
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Bilag 1: 
Styregruppen for Enheden for Kliniske retningslinjer i Fysioterapi (EKF) har, på baggrund af 
redegørelse for status for projektet, evalueret enhedens arbejde.  
 
Bilag 2: 
Styregruppen har følgende drøftet fremtidig strategi for hvordan arbejdet foreløbig kan fort-
sættes og udvikles med koordinatorfunktion i Danske Fysioterapeuter. Strategi er foreslået. 
Styregruppen anbefaler at udvikling af kliniske retningslinjer i fysioterapi foreløbig koordine-
res centralt i Danske Fysioterapeuter, idet der ikke i dag findes mulighed eller miljøer som er 
parate til at løfte opgaven. Foreløbig i en periode på 2 år. Der skal dog i perioden aktivt arbej-
des på at funktionen lægges ud til f. eks et af universitetsmiljøerne. 
Der foreslås i strategien to modeller til drøftelse og beslutning.  
 
Bilag 3: 
Uddybende status for den evaluerede periode 2006 – 2007 
 
Bilag 4: 
Oversigt over udgifter forbundet med opgaven i 2006-2007  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet oplyste, at der er bevilliget 200.000 kr. ekstra af midlerne fra praksisfonden til 
arbejdet med kliniske retningslinjer på nakkeområdet. Der arbejdes generelt videre på, at få 
opgaven med udarbejdelsen af de kliniske retningslinjer ud på universiteterne. 
 
Der blev spurgt til, hvorvidt arbejdet kun vedrører en revision af ældre retningslinjer? Sekreta-
riatet bemærkede, at der både arbejdes med en opdatering på området samt udarbejdelse af nye 
retningslinjer.  
 
Der blev udtrykt bekymring i relation til foreningens fortsatte finansiering af opgaven. 
Spørgsmålet er, om vi er bundet til finansieringen fremover? Kan vi komme af med opgaven i 
fremtiden? Sekretariatet bemærkede hertil, at styregruppen har besluttet, at vi skal have pro-
jektet ud på universiteterne eller andre forskningsmiljøer i løbet af to år. 
 
Der blev efterlyst et mere klart billede af, hvad vi får ud af de kliniske retningslinjer i næste 
sagsfremstilling. Spørgsmålet er, hvor meget effekt foreningen får ud af, at bevillige midler til 
arbejdet med kliniske retningslinjer i endnu to år? Der blev desuden spurgt ind til de to løs-
ningsforslag i notatet, herunder ikke mindst, hvorledes en opprioritering af området hænger 
sammen med, at der fremover bruges færre timer. 
 
Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
4.3 - Referat af møde i udvalg for uddannelse og professions udvikling den 14.4.2008 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Udvalget drøftede strategi for professionsudvikling, strategi for fortsat udvikling af kliniske 
retningslinjer og drøftede formidlingsstrategi i forbindelse med notatet ”Position Statement”.    
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Strategi for udvikling af Kliniske Retningslinjer behandles under punkt 4.2. 
 
Udvalget havde denne indstilling: 
 
At projekt Kliniske Retningslinjer forlænges i 2 år, at der fortsat er ansat en koordinator på 18 
timer ugentligt og at midler til arbejdsgrupper skal findes eksternt og ikke belaste budgettet.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev spurgt til bemærkninger vedrørende clearing house i Århus. Sekretariatet orienterede 
om, at der ikke var indgået et formelt samarbejde om kliniske retningslinier, fordi de ikke ar-
bejder ud fra det faglige niveau, som er sat som ambitionen for Danske Fysioterapeuters arbej-
de med retningslinjerne.  
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning 
 
4.4. - Referat af møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling den 27. 
marts 2008  
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Vedlagt er referat af møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling den 27. 
marts 2008.  
 
I forbindelse med mødet var der to indstillinger til hovedbestyrelsen. 
 
Første indstilling vedrører netværksdannelse, og behandles på hovedbestyrelsesmødet i juni. 
 
Anden indstillingen vedrører opfølgning på medlemsundersøgelsen vedrørende fysioterapeu-
ternes synlighed, der henvises til punkt 3.8 på dagsordenen. 
 
Det indstilles, at referatet af møde i udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling den 
27. marts 2008 tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev udtrykt forundring over, at netværk og medlemsundersøgelsen havde været på dags-
ordenen i udvalget, da punkterne havde været behandlet tidligere i hovedbestyrelsen. 
 
Der blev redegjort for at der havde været tale om drøftelse med en ny vinkel (netværk og med-
lemsservice). Der blev spurgt til status for netværksdannelse i foreningen. Et notat med tilbud i 
forhold til netværk vil blive sendt rundt til regionsformændene, som inspiration til arbejde med 
netværk i de enkelte regioner. Øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen vil modtage notatet til 
orientering. 
 
Det blev desuden bemærket, at det er en dårlig ide, at undersøge forsikringsbehovene blandt 
medlemmerne, fordi en undersøgelse i sig selv skaber en forventning om forskningsordninger 
via foreningen. Hovedbestyrelsen bør drøfte en samlet strategi for medlemsservice inden for-
eningen går ud og undersøger medlemsservice på udvalgte områder. Det er dog ok, at man 
internt i udvalget ser nærmere på behovet på erhvervsforsikringsområdet. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
Det blev endvidere besluttet:  
 
At der sendes et orienteringsnotat ud til hovedbestyrelsen vedrørende mulighed/tilbud om net-
værksdannelse fra konsulentfirmaet WOGN.  
 
At der på den baggrund ikke var baggrund for at drøftet netværksdannelse særskilt på et ho-
vedbestyrelsesmøde. 
 
At en undersøgelse af forsikringsbehovet bør afvente en samlet drøftelse af den fremtidige 
strategi for medlemsservice i hovedbestyrelsen.  
 
4.5 - Udmeldelser – Udsat fra mødet den 8. april 2008 
 
Indstilling: 
At notatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Danske Fysioterapeuter er bl.a. karakteriseret ved at have en meget positiv medlemsudvikling. 
 
I 2007 havde Danske Fysioterapeuter en samlet medlemstilgang på godt 700 medlemmer. I 
samme periode var der 400 udmeldelser, således at den samlede nettomedlemstilgang i alt 
udgjorde ca. 300 medlemmer. Dette svarer til en nettomedlemstilgang på godt 3 %. 
 
Der er flere forklaringer til denne positive tilgang af medlemmer. Af de væsentligste kan næv-
nes, at der fortsat uddannes flere fysioterapeuter – en trend der forventes at fortsætte i de 
kommende år. Dertil kommer, at de ordinære medlemmers gennemsnitlige alder er forholdsvis 
lav (ca. 38 år), hvilket forventeligt betyder, at der vil gå mange år før et stort antal årgange 
udmeldes på grund af efterløn/pension. 
 
Der henvises til det vedlagte bilag for en uddybning af årsagerne til udmeldelserne af forenin-
gen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det kunne være interessant at se nærmere på, hvilke erhverv folk flytter over til, i de tilfælde 
de melder sig ud af foreningen på baggrund af skrift i erhverv? 
 
Det er en god ide at ringe til alle der melder sig ud af foreningen.  
 
Der er et problem med tidsfristerne og dokumentation omkring barselsorlov, det skal foreligge 
på et tidligt tidspunkt, og kan være besværligt at fremskaffe. Hvis det kan gøres nemmere, så 
vil det måske kunne betyde færre udmeldelser omkring barselsorlovsperioden. 
 
Der blev spurgt til, om der var nogle begrundelser for udmeldelser, der peger på dårlig be-
handling fra sekretariatets side? Sekretariatet oplyste, at der ikke var foretaget en særskilt un-
dersøgelse heraf.  
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog notatet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
Ad dagsordens punkt 6: Evaluering 
 
 
 
 
 
For referat 
 
 
 
Jørgen Dreyer Janus Pill Christensen 
Direktør Politisk organisatorisk konsulent 


