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1. Velkomst 

 

 

2 Sager til diskussion / beslutning 
 

2.1 Godkendelse af den strategiske ambition og Must Win Battles 

Indstilling: 

 Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til Danske Fysiote-

rapeuters strategiske ambition  

 Det indstilles endvidere, at hovedbestyrelsen godkender bud på Must 

Win Battles for perioden 2019 - 2020 

Resumé: 

På hovedbestyrelseskonferencen den 23. januar 2019 kvalificerede hovedbesty-

relsen den strategiske ambition med afsæt i et bud på en strategisk ambition ud-

arbejdet af sekretariatet.  

Sekretariatet har gennemgået de input hovedbestyrelsen kom og samlet det i 

følgende bud en endelig strategisk ambition for Danske Fysioterapeuter: 
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Danske Fysioterapeuter er et relevant, handlekraftigt og synligt fællesskab 

for fysioterapeuter. 

Vi sætter medlemmernes kompetencer i centrum for at fremme professio-

nen, det gode arbejdsliv og sætte en fysioterapeutisk dagsorden. 

 

Sekretariatet har desuden arbejdet videre med at formulere konkrete Must Win 

Battles (MWB) for den kommende strategiperiode. I bearbejdning af materialet 

har sekretariatet sammenholdt hovedbestyrelsens input til MWB med de trends, 

tendenser og medlemstyper, som Helle Staberg gennemgik i sit oplæg om vær-

dier i foreningsarbejde. 

Det udmønter sig i følgende forslag til MWB for den netop påbegyndte strategi-

periode frem mod næste repræsentantskab. Det vil sige perioden 2019 til og 

med 2020.  

 

MWB #1: PLATFORMSTANKEN 

Vi vil lære at være og drive en platform for fysioterapeuter og vi vil udvikle den 

sammen. 

 

MWB #2: SYNLIGE PROCESSER 

Vi skal dele processer med medlemmer og skabe en aktiv, engageret og kon-

struktiv debatkultur.  

 

MWB #3: MØDE DEN ENKELTES BEHOV (Ben) 

Vi vil anerkende, at alle medlemmer OGSÅ har individuelle behov. De skal tilby-

des professionelle ydelser og produkter. 

 

2.2 Akkreditering af klinikker uden OK med sygesikringen 

Indstilling: 

Det indstilles, at HB drøfter sagen og beslutter, om Danske Fysioterapeuter – 

enten helt eller delvist – skal finansiere akkrediteringsforløb for klinikker uden for 

ydernummersystemet.. 

Resumé: 

Baggrund 

I den seneste aftale om praksisoverenskomst blev det aftalt, at klinikkerne (in-

den for ydernummersystemet) skal akkrediteres i løbet af den kommende over-

enskomstperiode, som løber til udgangen af 2021. 

Det er aftalt, jfr. bilag 1, at udgifterne til implementering af akkrediteringen, som i 

alt beløber sig til ca. 8,5 mio. kr., finansieres af Fysioterapipraksisfonden. Denne 

er fond er forankret i praksisoverenskomsten, og den finansieres af overens-

komstmidler. Regionerne og kommunerne indbetaler årligt godt 8 mio. kr. Fon-

den uddeler midler til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysiote-

rapi i praksissektoren og til videreuddannelse af praktiserende fysioterapeuter.  

Herudover finansierer fonden med 3 mio. kr. årligt Enhed for Kvalitet til de udvik-

lingsprojekter, der er aftalt i overenskomsten. 
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Herudover er det aftalt, at fysioterapiklinikkerne får udbetalt et opstartshonorar 
og en akkrediteringspræmie. Den samlede udgift hertil, som finansieres af regio-
nerne og kommunerne, beløber sig til godt 7,6 mio. kr. 
 
Det blev i øvrigt aftalt, at klinikker uden ydernummer har mulighed for at 
deltage i akkrediteringsprocessen, dog under forudsætning af, at klinikkerne 
selv afholder omkostninger forbundet hermed. Der udbetales ikke 
opstartshonorar eller akkrediteringspræmie til klinikker uden ydernummer. 
 
Udgift til akkreditering af klinikker uden for overenskomsten 
 

Danske Fysioterapeuter har sammen med Stefan Kragh og Mathias Holmquist 

fra Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter afholdt møde IKAS 

for at drøfte akkreditering af klinikker uden for overenskomstsystemet, herunder 

særligt prisen for akkreditering. 

IKAS havde tidligere meldt ud, at udgiften for et survey på en klinik uden for 

ydernummersystemet ville ligge mellem kr. 9.000 og kr. 13.000. På mødet blev 

det dog tilkendegivet, at en gennemsnitlig udgift vil ligge i omegnen af kr. 6.000. 

Det blev dog understreget, at IKAS forudsætter, at dette arbejde er indkomst-

dækket, og udgiften vil kunne variere afhængigt af, hvor klinikkerne er belig-

gende i forhold til de surveyors, som skal gennemføre akkrediteringssurvey. 

Baggrunden for det lavere udmeldte beløb, som endnu ikke bekræftet skriftligt, 

er primært begrundet med, at klinikkerne uden for ydernummersystemet som 

udgangspunkt er noget mindre, hvorfor et survey vurderes at kunne gennemfø-

res af én surveyor i stedet for to. 

Til sammenligning skal nævnes, at de før nævnte 8,5 mio. kr., der afsat til akkre-

ditering af 559 klinikker inden for overenskomsten, betyder, at den gennemsnit-

lige udgift pr. klinik vil være kr. 15.200. 

Finansiering 

Stefan Kragh har tidligere i sin daværende egenskab af HB-medlem ønsket 

dagsordensat, hvordan Danske Fysioterapeuter hjælper/løfter akkrediteringsord-

ningen over i den del af praksis, der arbejder uden overenskomst.  

Stefan Kragh foreslog i den forbindelse, at sekretariatet hurtigst muligt sammen 

med IKAS, forhandlede en stykpris hjem på akkreditering til egenbetaling i prak-

sis, og der herefter ønskedes en drøftelse om et antal gratis prøveforløb, der 

kan være med til at afdække interessen, og anspore den faglige udvikling. Er-

hvervsnetværket har tidligere lavet en afstemning, der dengang viste, at 25 – 30 

gerne vil akkrediteres. 

I første omgang skal HB tage stilling til, om Danske Fysioterapeuter enten helt 

eller delvist skal finansiere akkrediteringsforløb for klinikker uden for ydernum-

mersystemet. 

Der nævnes her mulige beslutninger, men der er selvsagt andre muligheder. 
1. Danske Fysioterapeuter skal ikke finansiere akkrediteringsforløb for kli-

nikkerne uden for ydernummersystemet. 

2. Danske Fysioterapeuter påtager sig at betale hele udgiften. For 25 – 30 

klinikker vil der blive tale om en samlet udgift på mellem kr. 150.000 og 
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kr. 180.000. Hvis der viser sig at være færre eller flere klinikker, som øn-

sker at blive akkrediteret, bliver mindre-/merudgiften kr. 30.000 pr. 5 kli-

nikker. 

3. Danske Fysioterapeuter påtager sig at dække den variable del af udgif-

ten til et survey – udgifterne til transport og transporttid – således at ud-

giften for klinikken bliver den samme, uanset hvor i landet klinikken er 

beliggende. 

2.3 Fagkongres 2022 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender, at Fagkongres 2022 afholdes den 

19. – 22. marts 2022 på Odense Congres Center.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. oktober 2018, at fagkongres-

sen holdes næste gang i 2022. Det skete med henvisning til, at man dermed 

undgår sammenfald med overenskomstforhandlingerne i 2021 og WCPTs ver-

denskongres i Dubai, også i 2021. Samtidig vil det give tid til at få en ny organi-

sering på plads med større involvering af DSF og de faglige selskaber.  

Hovedbestyrelsen ønskede desuden, at sekretariatet undersøger, om næste 

fagkongres kan holdes et andet sted end Odense Congres Center. Sekretariatet 

har indhentet tilbud fra tre konferencesteder, henholdsvis Bella Center i Køben-

havn, Ålborg Kongrescenter samt Odense Congres Center.  

På baggrund af tilbud fra de tre kongrescentre er det sekretariatets anbefaling, 

at fagkongressen 2022 holdes på Odense Congres Center den 19. – 22. marts 

2022. Det sker med henvisning til pris på lokaleleje og forplejning samt de facili-

teter, som Odense Congres Center råder over og som de andre kongrescentre 

ikke kan konkurrere med. Det endelige budget for fagkongressen vil blive fore-

lagt på et senere tidspunkt, når kontrakten er tegnet. 

På mødet vil anbefalingen blive uddybet mundtligt. 

 

2.4 Fortrolig sag 
 
2.5 Fortrolig sag 
 
2.6 Fortrolig sag 
 

 

  

  

2.7 Foreløbig plan for dialogmøde  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen diskuterer og godkender foreløbig plan for afholdelse af dia-

logmøde mellem repræsentantskabet og regionsbestyrelserne.  
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Resumé: 

Repræsentantskabet har besluttet, at der skal afholdes et dialogmøde mellem 
repræsentanterne og regionsbestyrelsesmedlemmerne. Mødet finder sted 22. 
november 2019 forud for regionsbestyrelseskonferencen, der afholdes dagen ef-
ter, altså 23. november. Begge arrangementer afholdes på Hotel Storebælt i Ny-
borg.  
 
På dialogmødet kunne følgende emner sættes på dagsordenen:  
 

 Den interne politiske struktur: Fremlæggelse og drøftelse af det fore-
løbige arbejde med eftersyn af strukturen.  

 Praksisanalyse:  Fremlæggelse og drøftelse af det foreløbige arbejde 
med at analysere praksissektoren.  

 Sundhedsreform: Fremlæggelse og drøftelse af politiske beslutninger 
om ændringer af sundhedsvæsenet.  

 
Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af Sanne Jensen og Gitte 
Nørgaard samt to medlemmer af repræsentantskabet. Der sendes brev til re-
præsentanter og regionsbestyrelsesmedlemmer med oplysninger om datoer for 
to arrangementer samt med opfordring til at melde sig til planlægningsgruppen.  

 
2.8 Eftersyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur 

Indstilling: 

At projektplan for eftersyn af den politiske struktur godkendes. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen godkendte på sit møde i januar en foreløbig projektplan for 

Eftersyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur.  

Hovedbestyrelsen pegede på følgende elementer, som yderligere skal indgå i 

den endelige projektplan: 

 Hovedbestyrelsen skal inddrages med fast mellemrum i projektperioden 

 Der skal være en klar involvering og kommunikation med og til medlem-

merne 

 Der skal anvendes ekstern bistand med henblik på at sikre projektets le-

gitimitet 

Den endelige projektplan fremlægges nu til godkendelse. Projektplanen skal 

fremadrettet anvendes som opdrag til den arbejdsgruppe, som skal gennemføre 

projektet. 
 

3 Sager til orientering  
 

3.1 Fortrolig sag 
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3.2 Fællesmøde mellem Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og 

bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi 

Indstilling: 

 At hovedbestyrelsen og bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi drøf-

ter perspektiverne i øget brug af specialiserede fysioterapeutiske kompe-

tencer i sundhedsvæsenet.  

Resumé: 

Temaet for årets fællesmøde mellem Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 

og bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi er, hvordan specialiserede, fysio-

terapeutiske kompetencer i højere grad kan udnyttes og finde anvendelse i 

sundhedsvæsenet.  

Anledningen er regeringens reformudspil om sundhed, ”Patienten først – nær-

hed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”.  

Planen indeholder bl.a. oplæg til en national kvalitetsplan for i første omgang 

sygdommene KOL, Type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skelet lidelser 

og angst og depression. Alle sygdomsgrupper hvor der er evidens for, at fysiote-

rapi kan gøre en afgørende forskel. I den forbindelse er det relevant, at de to be-

styrelser drøfter, hvordan reformudspillet kan udnyttes til at fremme brugen af 

specialiserede fysioterapeutiske kompetencer.  

Mødet varer fra kl. 14:30 – 17:00.  

Til at inspirere og kvalificere drøftelsen mellem de to bestyrelser er direktør for 

Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm inviteret til at deltage mødet fra kl. 15.00 til 

kl. 16.00. 
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