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1. Godkendelse af dagsorden og referat 

1.1. Tidsplan 

 

2. Sager til diskussion / beslutning 

2.1. Lukket: Uddelinger fra Danske Fysioterapeuters fond 

2.2. Lukket: Udpegning af medlemmer til lederrådet januar 2021 

2.3. Lukket: Godkendelse af HK-overenskomsten 

2.4. Udpegning til Forbrugsforeningens repræsentantskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sager til diskussion/beslutning 

 

2.1 Lukket: Uddelinger fra Danske Fysioterapeuters fond 

 

2.2 Lukket: Udpegning af medlemmer til lederrådet januar 2021 

 

2.3 Lukket: Godkendelse af HK-overenskomsten 

 

2.4 Udpegning til Forbrugsforeningens repræsentantskab 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen: 

• Udpeger en repræsentant til Forbrugsforeningens repræsentantskab 

 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter er af Akademikerne blevet bedt om at udpege en 

repræsentant til Forbrugsforeningens repræsentantskab. Akademikerne har 

15 pladser i repræsentantskabet, hvoraf en udpeges af Akademikerne og de 

resterende af de medlemsorganisationer der har flest medlemmer af 

forbrugsforeningen.  

Danske Fysioterapeuter er en af de organisationer.  

 

Bemærkninger: 

Det blev bemærket, at Danske Fysioterapeuter tidligere har haft en plads i 

Forbrugsforeningens repræsentantskab gennem Sundhedskartellet og nu har 

fået en plads gennem AC.  

Gitte Nørgaard blev valgt som repræsentant til Forbrugsforeningens 

repræsentantskab. 

 

 

5. Eventuelt 

 

Virtuelt repræsentantskabsmøde 



  

 

Hovedbestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal svares yderligere på de 

kommentarer, der er kommet i kølvandet på processen med at få et virtuelt 

repræsentantskabsmøde i stand.  

 

Flere påpegede, at medlemmerne stadig diskuterer processen, og har svært 

ved at følge med i, hvad der er foregået. 

 

Det blev foreslået, at der laves en artikel til fysio.dk, der beskriver forløbet set 

fra hovedbestyrelsen perspektiv – blandt andet i forhold til spørgsmålet om 

forespørgsel eller afstemning. 

 

Flere støttede op om den idé. Andre mente ikke, at der var behov for at rippe 

op i sagen, og at der er leveret svar fra hovedbestyrelsen. Flere påpegede, at 

hvis der ikke kommer et svar fra hovedbestyrelsen, så vil man selv gå ud og 

svare medlemmerne. 

 

Det blev besluttet, at der skal laves en oversigtsartikel til fysio.dk, der ser frem 

mod repræsentantskabsmødet til januar og beskriver den proces, der har 

været og herunder de fejl, der er begået. Der vil blive lavet et udkast, som 

sendes til hovedbestyrelsen hurtigst muligt. 

 

Et par hovedbestyrelsesmedlemmer anførte, at man ikke på forhånd kan gå 

med til oversigtsartiklen uden at kende indholdet i denne.  

 

Videre gav et hovedbestyrelsesmedlem udtryk for selv at ville komme med et 

svar, uagtet at der også vil komme et samlet svar fra hovedbestyrelsen. 

Baggrunden herfor, blev det anført, var et behov for at signalere uenighed 

med håndteringen omkring afstemningen/forespørgslen om afholdelse af et 

virtuelt repræsentantskabsmøde mv. 

 

OUH 

 

Der blev orienteret om, at OUH endeligt har besluttet at nedlægge 

rehabiliteringsafdelingen og samtidig afskedige et endnu ukendt antal fysio- og 

ergoterapeuter. De tre fysioterapeutiske ledere får plads hos REHPA, men det 

er endnu usikkert hvilken funktion, de reelt får. Fysioterapeuterne vil komme 

ud på ni afdelinger under sygeplejefaglig ledelse. Der vil blive lavet en nyhed 

til fysio.dk om udfaldet.  

 

Testrekvirenter 

 

Der blev spurgt, om der er styr på arbejds- og lønforhold, for fysioterapeuter 

der eventuelt ansættes som testrekvirenter i Styrelsen for Patientsikkerhed.  



  

Der blev svaret, at afdeling Løn og Forhandling tidligere har været inde over 

dette.  
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