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1. Velkomst  

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Rekruttering af private og selvstændige fysioterapeuter 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender, at der i løbet af marts 2016 iværksættes en 
kampagne, der skal rekruttere selvstændige og privatansatte fysioterapeuter, 
som i dag ikke er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Kampagnen skal 
vise hvilke fordele den forsikrings- og pensionsaftale, som Danske Fysiotera-
peuter har indgået med PFA, giver, samt hvilke øvrige medlemsgode forenin-
gen tilbyder.  
I forbindelse med kampagnen vil alle fysioterapeuter, der melder sig ind, blive 
tilbudt halvt kontingent det første år, de er medlemmer. 

Resumé: 
Kampagnen skal bygges op omkring besøg på arbejdspladserne, primært på 
klinikker for fysioterapi, hvor der både er medlemmer og ikke medlemmer.  
Kampagnerne skal medvirke til at øge organisationsprocenterne på det private 
område. Kampagnen sætter i værk i løbet af marts måned, og løber ind til 1. 
juli. Målet er at få mindst 47 af de 376 fysioterapeuter, der i dag arbejder i 
praksissektoren, og som ikke er medlemmer, til at melde sig ind. 

2.2 Erhvervs- og vækstpanel - Kommissorium til godkendelse 

Indstilling: 
At kommissorium for Danske Fysioterapeuters erhvervs- og vækstpanel god-
kendes 
 
At kontaktpersonordning for selvstændige uden for overenskomst nedlægges 
ved førstkommende repræsentantskabsmøde 

Resumé: 
Sekretariatet har med input fra selvstændige på det private sundhedsmarked 
udarbejdet forslag til et erhvervs- og vækstpanel for selvstændige fysiotera-
peuter på den private sundhedsmarked. Der er udarbejdet forslag til kommis-
sorium for panelet til godkendelse. 
 



Erhvervs- og vækstpanelet afløser kontaktpersonordningen for selvstændige 
uden for overenskomst. Det anbefales, at denne nedlægges. 

2.3 Udpegning af nyt fondsbestyrelsesmedlem 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger det nye medlem til Danske Fysio-
terapeuters fondsbestyrelse. 

Resumé: 
Der skal pr. 1. april 2016 udpeges et nyt medlem til bestyrelsen i Danske Fy-
sioterapeuters Fond. Valgperioden er fire år.  
 
Der er 8 ansøgere til bestyrelsesposten. 

2.4 Udpegninger til Danske Fysioterapeuters lederråd 

Indstilling: 

Det indstilles, at HB godkender det fremlagte forslag til udpegninger til lederrå-
det for perioden 1. februar 2016 – 31. januar 2018. Forslaget fremsættes på 
vegne af lederrådets formand Lisbeth Schrøder.  

Resumé: 

Genudpegninger 

Da lederrådet blev nedsat første gang i januar 2015, blev fire medlemmer kun 
udpeget for 1 år, frem til januar 2016. Heraf ønsker tre at fortsætte arbejdet:  
 
• Britta Gnutzmann Quistgaard, Centerdirektør, Rehabiliteringscenter PTU 

(repræsentant for det private område) 
• Benedicte Fenger, Leder af Træning og Rehabilitering, Fredensborg Kom-

mune (repræsentant for det kommunale område) 
• Hanne Brusgaard Petersen, Trænings- og Aktivitetschef, Aalborg Kom-

mune (repræsentant for det kommunale område) 
 
Det anbefales, af hensyn til kontinuiteten i lederrådets arbejde, at hovedbesty-
relsen genudpeger alle tre for perioden februar 2016 til januar 2018.  

Nyudpegninger 

Da det fjerde medlem ikke har ønsket genudpegning, og to af de medlemmer, 
der var udpeget til januar 2017, har været nødt til at trække sig før tid, har se-
kretariatet siden medio december søgt tre nye medlemmer til lederrådet.   



  
Det anbefales på baggrund af de modtagne ansøgninger, der alle fremlægges 
til orientering for hovedbestyrelsen, at udpege følgende personer som nye 
medlemmer af lederrådet i perioden feb. 2016 til jan. 2018:  
 
• Dorte Drachmann, studieleder, Fysioterapeutuddannelsen UCN (repræ-

sentant for statens område) 
• Tina Juul Sørensen, Afdelingsleder, Roskilde Sygehus (repræsentant for 

det regionale område) 
• Rasmus Gormsen Hansen, Overfysioterapeut, Ringsted & Slagelse Syge-

huse (repræsentant for det regionale område) 

2.5 Fortrolig sag 

2.6 Karriererrådgivning for ledere, herunder DSA 

Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beslutter at karriererådgivningen af ledere 
varetages af konsulenter hos Danske Fysioterapeuter. 

Resumé: 
I forlængelse af Hovedbestyrelsens behandling af samarbejdet mellem Dan-
ske Fysioterapeuter og DSA om karriererådgivning af medlemmer af Danske 
Fysioterapeuter udbad bestyrelsen sig oplysninger om organisering og kom-
petencer i Danske Fysioterapeuter, således at lederne kan tilbydes en rådgiv-
ning af højt niveau. 
 
Danske Fysioterapeuter har kompetencerne og profilen til at kunne tilbyde 
medlemmerne samtaler om uddannelse samt ledersamtaler. Lederområdet 
har og er fortsat et fokusområde, hvor der arbejdes på såvel udbuddet af til-
bud og på at løfte kvaliteten heraf, således at lederne bliver ved med at op-
fatte Danske Fysioterapeuter som det naturlige valg af faglig organisation. Det 
er – blandt andet for at sikre denne sammenhængskraft med øvrige aktiviteter 
på lederområdet – af ganske stor betydning, at ledersamtalerne forbliver for-
ankret i regi af Danske Fysioterapeuter. 
 
Under punktets behandling på Hovedbestyrelsesmødet vil også Merete Ne-
dergaard og Britt Jensen fra DSA deltage. 

2.7 Udvalgsmedlemmer UFLO 

Indstilling: 
Det indstilles, at HB godkender udpegning af 3 repræsentanter til udvalget: 



 
• Repræsentant for det statslige område: 
      Erik Bjernemose, tillidsrepræsentant i arbejdstilsynet 
• Repræsentant for det private overenskomstområde: 
      Ole Birk Kortegaard, tillidsrepræsentant i Falck 
• Maria Schultz, Repræsentant for private kontraktansatte: 

Resumé: 
HB skal udpege 3 repræsentanter for de nævnte områder efter opslag. 
 
Muligheden for at blive udvalgsmedlem har været opslået i Fysioterapeuten 
nr. 11.  
 
Der er indkommet ansøgninger fra de tre personer nævnt ovenfor, hvorfor det 
indstilles at godkende udpegelsen af de tre. 

3 Sager til orientering 

3.1 Strategiplan 2016: Muskel- og ledsygdomme (projekt 4) 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager vedlagte orientering om status i pro-
jektet til efterretning. 

Resumé: 
Sekretariatet har været i dialog med en lang række interessenter for at af-
dække, om det er muligt at skabe en alliance bag en samlet national hand-
lingsplan for muskel- og ledsygdomme. Det har desværre vist sig ikke at være 
muligt. 
  
Forskellige aktører har dog vist interesse for forskellige dele af handlings-pla-
nen. Derfor foreslår sekretariatet en strategi, hvor de enkelte elementer i 
handlingsplanen søges realiseret i samarbejde med udvalgte aktører. I ved-
lagte notat beskrives det, hvordan denne strategi udmøntes i praksis i forhold 
til handlingsplanens seks anbefalinger. 

3.2 Økonomi i praksissektoren 

Indstilling: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 



Resumé: 
Der foregår i øjeblikket forhandlinger på sekretariatsniveau mellem Danske 
Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om udgiftsdæm-
pende tiltag. 
  
Tina Lambrecht og Mads Lythje vil give en mundtlig orientering om forhandlin-
gerne. 

3.3 Kampagne om PFA-aftale 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen tager til efterretning, at der i løbet af februar 2016 iværk-
sættes en kampagne, der skal få flere selvstændige og privatansatte medlem-
mer til at gøre brug af den forsikrings- og pensionsaftalen, som Danske Fysio-
terapeuter har indgået med PFA.  

Resumé: 
I sommeren 2015 indgik Danske Fysioterapeuter en forsikrings- og pensions-
aftale med PFA. Aftalen medførte, at selvstændige fysioterapeuter, med yder-
nummer automatisk blev overført fra PKA til PFA og dermed tilknyttet ordnin-
gen, mens selvstændige fysioterapeuter uden ydernummer og privatansatte 
kan tilslutte sig aftalen.  

Der er stadig mange fysioterapeuter, der ikke har benyttet sig af aftalen. Der-
for er der behov for at sætte fokus på fordelene.  

4 Koordineringspunkter 

5. Eventuelt 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i 
maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsens 
arbejde:  
• Anerkendelse/respekt 
• Udvikling og innovation 
• Viden  
• Ansvarlighed  
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