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1. Velkomst  

Hovedbestyrelsesformand Tina Lambrecht bød velkommen. 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig sag 

2.2 Behandling af indstillinger fra Danske Fysioterapeuters fond 

Indstilling: 
Godkendelse af uddelinger til hovedområdet uddannelse 
Godkendelse af uddelinger til hovedområdet forskning 
Godkendelse af uddelinger til hovedområdet praksisudvikling 

Resumé: 
Til hovedområdet uddannelse var der indkommet 16 ansøgninger. 
Der blev uddelt 2 legater á 400. 000 kr. til 

1. Jeanette Trøstrup med ”Skulderbelastende arbejde og skulderproble-
mer: cluster-randomiseret afprøvning af SKULDER-CAFÉ med ar-
bejdsmiljøindsats og træning”. 

2. Birgitte Hougs Kjær med “Physiotherapy with progressive active exer-
cise training after surgical rotator cuff repair: a randomized controlled 
trial with 3 and 12 months follow-up”. 
 

Til hovedområdet forskning var der indkommet 31 ansøgninger. 
Der blev uddelt 398.000 kr.  
 
Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet 5 ansøgninger. 
Der blev uddelt 60.000 kr. til et projekt. 

Bemærkninger 
Morten Topholm redegjorde for fondens beslutninger og kriterier, der skal 
være til stede ved en uddeling. 
 
Morten Topholm bemærkede, at der er behov for, at der skal orienteres mere 
om, hvad der lægges vægt på i en uddeling og i selve ansøgningen, bl.a. om 
scoreskemaet, at projektet prioriteres ud fra om ud fra nystartet forskning, re-
levans og aktivitet. Det skal sikre, at der indkommer egnede ansøgninger, og 
at der fra ansøgerens side ikke bruges tid på en ansøgning, der ikke har mu-
lighed for at komme i betragtning.  
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Konklusion 
Indstillingen blev fulgt.  

2.3 Behandling af kandidatprisen 

Indstilling: 
At Kandidatprisen afskaffes med virkning fra 2017, såfremt det ikke er muligt 
på baggrund af minimum 5 artikler at udpege en vinder. 

Resumé: 
Til kandidatprisen 2014 blev der indsendt 3 artikler og kåret en vinder. I år er 
der indsendt en artikel, der ikke havde den fornødne kvalitet til at vinde prisen. 
Der skal derfor træffes en beslutning om kandidatprisen i fremtiden. 
Det anbefales, at markedsføring af prisen intensiveres det kommende år, og 
at Kandidatprisen gennemføres også i 2016. Såfremt det ikke er muligt på 
baggrund af minimum 5 artikler at udpege en vinder, anbefales det, at Kandi-
datprisen afskaffes med virkning fra 2017. 

Konklusion 
Indstillingen blev fulgt.  

2.4 FTF-LO 

Indstilling: 
Det indstilles, at HB tilslutter sig den politiske styregruppes indstilling til kon-
gressen vedr. 2020-projektet, som er godkendt af FTF’s forretningsudvalg og 
LO’s hovedbestyrelse. Yderligere indstilles det, at det drøftes hvilke områder, 
Danske Fysioterapeuter skal være særligt opmærksomme på og dermed søge 
indflydelse på i den videre proces. 

Resumé: 
I den politiske styregruppe vedr. 2020-projektet, bestående af medlemmer fra 
FTF’s forretningsudvalg og LO’s hovedbestyrelse, er der opnået enighed om 
en fælles indstilling til LO og FTF’s respektive kongresser. FTF’s forretnings-
udvalg og LO’s hovedbestyrelse har enstemmigt godkendt indstillingen. I for-
hold til det første udkast til indstilling er det nye, at fem LO-forbund med 3F i 
spidsen har fået tilføjet, at 2020-projektet nu har to spor. Det ene spor inde-
bærer et strategisk samarbejde på uddannelsesområdet mellem FTF og LO. 
Det andet, sideløbende spor, er en afklaring af grundlaget for en ny hovedor-
ganisation. Når resultaterne af de to spor foreligger, tages der beslutning om 
den videre proces, herunder om der skal etableres en ny hovedorganisation.  
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Indstillingen indeholder i øvrigt områder af særlig interesse for Danske Fysio-
terapeuter såsom uddannelsespolitik, mens andre områder, som sundheds-
området, ikke nævnes. Derfor indstilles det, at hovedbestyrelsen drøfter, hvad 
Danske Fysioterapeuter i den videre proces særligt skal fokusere på. 

Bemærkninger 
Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at Danske Fysioterapeuter bakker op 
om fællesindstillingen.  
 
Der var dog en række bemærkninger til indstillingen.  
 
Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at sundhedsområdet ikke 
nævnes og der skal arbejdes på at få området skrevet ind i indstillingen. Der-
for skal der forud for kongressen tages kontakt til andre organisationer, herun-
der DSR, Kost og Ernæringsforbundet og Ergoterapeutforeningen, for at son-
dere mulighederne. Derudover er det en mulighed at gå på talerstolen og gøre 
opmærksom på ønsket om at få skrevet sundhedsområdet i indstillingen.  
 
En række hovedbestyrelsesmedlemmer påpegede, at det er vigtigt at forenin-
gens delgerede, og særligt Tina Lambrecht, er aktiv i debatten. Det er forud-
sætningen for at kunne skaffe sig indflydelse, såvel i FTF som i en ny fælles 
hovedorganisation.  
 
Et par hovedbestyrelsesmedlemmerne gjorde opmærksom på, at der er 
store regionale forskelle på FTF og LO -både hvad angår graden af frikøbte 
politikere og på hvor mange lokale afdelinger der er, og at dette kan give van-
skelige betingelser for at løfte de ambitioner for det lokale arbejde, som er be-
skrevet i indstillingen. 
 

Konklusion 
 
Hovedbestyrelsen tilslutter sig indstillingen. Sekretariatet vil udarbejde et notat 
og talepapirer på udvalgte områder til de delegerede. 

2.5 Støtte til fysioterapiuddannelse i Sierra Leone 

Indstilling: 
At der ydes støtte til udvikling af fysioterapeutuddannelse i Sierra Leone i form 
af donation på kr. 37.000 
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Resumé: 

Danske Fysioterapeuter har modtaget en henvendelse fra fysioterapeut 
Marie Børresen vedrørende støtte til etablering af fysioterapeutuddan-
nelse i Sierra Leone.  
Marie Børresen arbejder via foreningen Masanga DK på at sikre hospitalstil-
knyttede borgere i Sierra Leone fysioterapi, som led i deres behandling. Dette 
arbejde har p.t. fokus på etablering af en bacheloruddannelse i fysioterapi.  
Marie Børresen beder Danske Fysioterapeuter om en donation på 37.000 kro-
ner.  

Bemærkninger 
Hovedbestyrelsen var enig i, at der er tale om et godt og støtteværdigt formål. 
Projektet kan være med til at etablere en uddannelse i en del af verden, hvor 
der er brug flere fysioterapeuter.  
 
Hovedbestyrelsen ønsker at følge projektet og om etableringen af uddannel-
sen i Sierra Leone. 

Konklusion 
Indstillingen blev fulgt.  

3 Sager til orientering 

3.1 Danske Fysioterapeuters organisationsprocenter 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen om Danske Fysiotera-
peuters organisationsprocenter til efterretning. 

Bemærkninger 
Sekretariatet præsenterede en ny opgørelsesmetode for organisationsprocen-
ten, der bygger på beregninger fra Danmarks Statistik. Metoden er ændret i 
forhold til tidligere opgørelser. Det betyder, at tal før og efter 2015 ikke kan 
sammenlignes direkte. Den ny opgørelse viser, at knap 82 procent af fysiote-
rapeuter, der bor i Danmark og er tilknyttet arbejdsmarked, er medlem af Dan-
ske Fysioterapeuter.  
 
Det anbefales, at Danske Fysioterapeuter opdaterer organisationsprocenten 
årligt i samarbejde med Danmarks Statistik, således at samme metode benyt-
tes hvert år.  
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Et par hovedbestyrelsesmedlemmer bemærkede, at organisationsprocenten 
var faldende for unge mellem 24 og 30 år. Der blev drøftet forskellige initiati-
ver, der kan tages i brug for at rekruttere og fastholde studerende og nyuddan-
nede, bl.a. lavere kontingent. Der var enighed om, at der skal arbejdes målret-
tet på at sikre en høj organisationsprocent.  

Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Der skal arbejdes videre med fastholdelses- og rekrutteringstiltag over for fy-
sioterapeuter, med særligt fokus på de unge medlemsgrupper og på de privat-
ansatte. 
 

3.2 Budgetopfølgning, 2. kvartal 2015 

Indstilling: 
Det indstilles, at budgetopfølgningen for 1. halvår 2015 tages til efterretning. 

Resumé: 
Resultatet for første halvår 2015 viser et underskud på ca. 1,5 millioner kro-
ner. For hele 2015 forventes et overskud på 1,53 millioner kroner mod et bud-
getteret underskud på 1,9 millioner kroner.  
 
Det forventede resultat er en forbedring siden 1. kvartal på ca. 3,6 millioner 
kroner, hvilket skyldes, at forventningerne til de samlede indtægter er øget 
med ca. 1,5 millioner kroner, og at de samlede udgifter samtidig forventes re-
duceret med ca. 2,1 millioner kroner.  

Konklusion 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

3.3 Pressestrategi 

Indstilling: 
Danske Fysioterapeuters presseindsats drøftes. 

Resumé: 
Hovedbestyrelsen har ønsket et større indblik i Danske Fysioterapeuters pres-
seindsats. Under punktet vil vi nærmere beskrive tankerne bag og resultaterne 
af denne indsats – herunder de muligheder og udfordringer vi møder i presse-
arbejdet. Derudover får Hovedbestyrelsen mulighed for at diskutere området. 
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Bemærkninger 

Sekretariatet gav en orientering om pressens rolle og muligheden for at Dan-
ske Fysioterapeuter kan være tilstede og synlig i medierne. Herunder hvilke 
medier, foreningen det seneste halve år har være repræsenteret i.  

En benchmark viser, at foreningen ligger pænt i forhold til en håndfuld andre 
faglige organisationer, og at en opgørelse over annonceværdien af medieom-
tale viser, at omtalen er vokset fra 2,8 millioner kroner i 2012 til 5,6 millioner 
kroner i 2014. Men selv om det går i den rigtige retning, er der plads til forbed-
ring. Det er stadig i for stort omfang organisationen, der på udvalgte kerneom-
råder, selv skal gøre opmærksom på sin eksistens, fremfor at journalister og 
medierne opsøger foreningen.  

For at kunne komme i spil i forhold til medierne, skal foreningen være i besid-
delse af dokumentation, typisk i form af tal og undersøgelser der viser et rele-
vant problem. Foreningen skal have holdninger til, hvordan dette problem kan 
løses, ligesom der skal være en case, ofte nogle personer, der kan illustrere, 
hvordan problemet giver sig udtryk. Og så skal aktualiteten være til stede. Det 
er lettere at få afsat en problemstilling, som i forvejen bliver debatteret i medi-
erne, end selv at skulle påvise et problem, som ingen har skrevet om før.  
 
Forudsætningen for at komme i medierne er som udgangspunkt, at der skal 
være et problem eller en konflikt. Det er eksempelvis vanskeligt at få afsat for-
tællinger om hvor dygtige fysioterapeuter er, og hvor glade patienter og bor-
gere er for den behandling, de får.  
 
Dertil kommer, at der kan være politiske eller interne hensyn der gør, der gør 
det svært eller uklogt at forsøge at komme i medierne. Det kan eksempelvis 
være skadeligt at sætte pressefokus på en sag, som foreningen arbejder med 
i forhold til embedsmænd eller politikere på Christiansborg, ligesom der kan 
været hensyn til de forskellige medlemsgrupper, der gør det vanskeligt at 
skælde ud over en problemstilling. Det er de såkaldte ømme tæer.  
 
Flere hovedbestyrelse pegede på, at selv om der skal tages nødvendige hen-
syn, er det vigtigt at foreningen tør være skarp i sine udmeldinger. Der blev 
blandt andet henvist til debatindlægget i Berlingske Tidende om prioritering af 
dyr medicin som et godt eksempel. 
 
Tre hovedbestyrelsesmedlemmer spurgte til foreningens ageren i forhold til de 
sociale medier, herunder sammenhængen mellem presseindsatsen og de so-
ciale medier.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog, at foreningens mobiliserede flere med-
lemmer og hjalp dem med at komme til orde i pressen, da det kunne give mu-
lighed for at fysioterapeuter kunne få flere stemmer.  
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To hovedbestyrelsesmedlem efterlyste mere proaktiv ageren i presseindsat-
sen, eksempelvis via samarbejde med andre organisationer på fælles dags-
ordner. Et hovedbestyrelsesmedlem efterlyste mere kant og at foreningen tør 
være mere flabet for at kunne begå sig i pressen. Mens et hovedbestyrelses-
medlem gav udtryk for, at hovedbestyrelsens bør drøfte foreningens kommuni-
kationspolitik.  

Konklusion 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for, at pres-
seprofilen gerne må blive skarpere, og at de gerne vil diskutere sociale medier 
på et kommende hovedbestyrelsesmøde.  
 

4 Koordineringspunkter 

4.1 Hovedbestyrelseskonference 27.-28. januar 2016 
HB-konferencens indhold i januar 2016 og emner til programmet for konferen-
cen blev drøftet. Der vil herefter blive udarbejdet et program for konferencen. 

4.2 Rulledagsorden, årshjul og mødeorientering 
Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder fremlæg-
ges til orientering og evt. opdatering. 
 
Bemærkninger 
Hovedbestyrelsen ønskede tid til evaluering for hovedbestyrelsen alene. 
 
Formand Tina Lambrecht orienterede om sine mødeaktiviteter siden sidst. 
 
Lise Hansen orienterede om delegeretmødet i DSA den 16. november 2015, 
der var indkaldt til på grund af den nye beskæftigelsesreform. 
 
Jette Frederiksen orienterede om personaleændringer i sekretariatet.  

5. Eventuelt 
Morten Topholm pegede på, at i forhold til hvor meget rygområdet fyldet i det 
fysioterapeutiske arbejdsfelt, så forsker fysioterapeuter meget lidt i området. 
Det bør være et opmærksomhedspunkt.  

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet  
Der var ingen kommentarer. 
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