
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. FORSLAG TIL DRØFTELSE 
Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse og de faglige selskaber i fysioterapi ønsker, at 
Repræsentantskabet drøfter de foreslåede principper som udgangspunkt for arbejdet med 
foreningens struktur. 
 

10 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER TIL DRØFTELSE 
 

1. Danske Fysioterapeuter er én samlet forening. 
Foreningen udgøres af alle medlemmer og organisatoriske enheder, der sammen 
koordinerer, arbejder mod og kæmper for fælles overordnede strategiske mål og strategier. 

2. Synergi mellem politisk og faglig struktur.  
Samarbejdet og synergien mellem det politiske og det faglige område skal understøttes af 
den organisatoriske struktur 

3. Prioritering af ressourcer ud fra medlemmernes interesser. 
Medlemmernes behov og interesser skal afspejles i de ressourcemæssige prioriteringer og 
i den strukturelle opbygning 

4. Forskellighed og variation. 
Kompleksiteten hvad angår forskelle i medlemmernes geografi, faglige og politiske 
interesse, ansættelsessteder- og vilkår skal indtænkes  

5. Tydelig og transparent struktur. 
Der skal sikres tydelig organisatorisk struktur så de enkelte enheder kan illustreres i 
organisationsdiagram og beskrives med strukturelle forhold  

6. Organisatorisk sidestilling af fag og politik. 

Det oprindelige formål med at sikre faglig legitimitet ved at danne DSF og faglige selskaber 

i fysioterapi skal fastholdes ved en organisatorisk sidestilling af DSFs bestyrelse og Danske 

Fysioterapeuters hovedbestyrelse og tydeliggørelse af dette for medlemmerne 

7. Høj prioritering af faglighed. 
Det skal i højst mulig grad understøttes, at fagpolitiske indsatser kan baseres på faglighed. 
Det skal ske parallelt med, at der fortsat sikres armslængde-princip på faglige og 
videnskabelige beslutninger 

8. Styrket faglighed, kvalitetssikring og evidensbasering. 
Disse er i sig selv vigtige mål, og strukturen skal understøtte dette 

9. Lige vilkår. 
I fremtidig struktur skal der være ensartede og velbeskrevne arbejdsvilkår for alle 
medlemmer der udfører opgaver for foreningen, uanset om opgaven har politisk, faglig eller 
anden karakter 

10. Strukturændring med både fagligt og politisk mandat. 
En ny struktur kan kun drøftes, udarbejdes og vedtages i et samlet forum med 
repræsentation af både den politiske og faglige ledelse  
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2. FORSLAG TIL BESLUTNING 
Ekstern organisationskonsulent til understøttelse af strukturarbejdet 
 
Det foreslås, at det igangværende arbejde med ændring af foreningens struktur skal styres, 
faciliteres og koordineres af en ekstern organisationskonsulent, med henblik på en 
professionalisering af indsatsen med at udvikle den stærkest mulige struktur for foreningens 
arbejde. Det er konsulenten, der i samarbejde og dialog med relevante aktører skal komme med 
forslag til ny struktur. 
 

 
 
 
 
 
3 FORSLAG TIL BESLUTNING 
Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter, uanset medlemskab af Danske 
Fysioterapeuter 
 
En specialiseringsordning der er åben for alle fysioterapeuter, uanset medlemskab af en 
fagforening eller ej, vurderes videre at være essentiel for at øge muligheden for at opnå dette mål. 
Det vurderes samtidigt, at det vil styrke anerkendelsen af ordningen i kommuner, regioner og 
blandt andre arbejdsgivere.  
 
Finansieringen af alle udgifter til ikke-medlemmers ansøgning finansieres af et honorar der betales 
af ansøger 
 

 
 
 
4 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 
Det foreslås, at Dansk Selskab for Fysioterapi skal være repræsenteret med en 
observatørpost med taleret, men uden stemmeret, i Danske Fysioterapeuters 
hovedbestyrelse. 
 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse 
samarbejder om en række af foreningens kerneområder. Et stærkt og velfungerende samarbejde 
er en forudsætning for at opnå bedst mulig kvalitet og effektivitet i indsatserne, til fordel for alle 
medlemmer og for de borgere og patienter, der er omdrejningspunktet for det fysioterapeutiske 
arbejde.  
 


