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5 Eventuelt 

6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 

 

1. Referat til underskrift 

 

2. sager til diskussion/beslutning 

 

2.1 Nyt kommissorium og forretningsorden for Udvalget for 

lønmodtageroverenskomster (ULO) 

Indstilling 

1. At udkast til nyt kommissorium og forretningsorden for udvalget for løn-

modtagere overenskomster godkendes 

2. At HB ændrer beslutning om tidspunkt for evaluering, således at den for 

dette udvalg først gennemføres efter afslutning af OK15.  

Resumé 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse (HB) har i forbindelse med vedta-

gelse af ny udvalgsstruktur besluttet, at udvalgene skal gennemgå deres 

kommissorium med henblik på indstilling til godkendelse i HB.  

 

HB besluttede, at sammensætningen af forhandlingsudvalgene for nuværende 

forbliver uændret, men at sammensætningen og bemandingen af forhand-

lingsudvalgene tages op, når overenskomstforhandlingerne på praksisområdet 

er afsluttet næste år (2014)  
 
Udvalg for lønmodtageroverenskomster har på sit møde d. 13. november 
2013 drøftet og revideret kommissoriet, og på den baggrund indstilles nyt ud-
kast til kommissorium og forretningsorden til godkendelse. 
 

Udvalget har endvidere drøftet tidspunktet for revision af sammensætning og 

bemanding af forhandlingsudvalgene og finder det af hensyn kontinuiteten af 

allerede igangværende arbejde hensigtsmæssigt, at dette udvalgs 

sammensætning og bemanding afventer afslutningen af OK15. 

Udvalget anbefaler, at særligt principperne for udvalgets sammensætning og 

valg/udpegning til udvalget overvejes.  
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2.2 Principper for debat om ydernumre, konkurrencevilkår, ejere 
og lejere samt økonomistyring 

Indstilling 

1. At hovedbestyrelsen tager en indledende drøftelse af spørgsmålet om hvil-

ke principper, der bør gælde for styringen af økonomien mellem det offent-

lige og Danske Fysioterapeuter, herunder principper for forholdet mellem 

fysioterapeuter, der ønsker adgang til at behandle patienter med offentligt 

tilskud til behandlingen. 

2. At hovedbestyrelsen igangsætter en debat blandt medlemmerne om prin-

cipperne for styring af økonomien mellem det offentlige og Danske Fysiote-

rapeuter. 

Resumé 

Det vedlagte notat fastlægger som grundforudsætning, at der skal være en 

styring af den økonomiske ramme for tilskud til fysioterapibehandling.  

Dernæst opsummerer notatet baggrunden for ydernummersystemet, 

betingelser for udbetaling af tilskud til behandling og opridser de forskellige 

positioner i debatten. Dernæst fremlægges et forslag til proces og mål for den 

kommunikative indsats.    

 

2.3 Strategi for samarbejde om sundhedsforsikringer 

Indstilling 

Det indstilles, at mål og indsatsområder godkendes som beskrevet i vedlagte 

strateginotat.  

Resumé 

Som led i udmøntningen af erhvervsstrategien sættes der særligt fokus på 

samarbejdet med forsikringsselskaber omkring brug af klinikker som 

leverandør til sundhedsforsikringer. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af strategi for området er der gennemført 

stakeholderdialog i oktober-november 2013. Resultatet af dialogen og 

drøftelser med PF danner baggrund for formuleringen af konkrete mål og 

indsatsområdet som beskrevet i ”Notat vedrørende sundhedsforsikringer”.   

2.4 Fortrolig 
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2.5 Innovations- og Iværksætterpris 

Indstilling 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen vælger en vinder blandt de indstillede regi-

onale vindere. 

Resumé 

Regionsbestyrelserne har valgt fem regionale vindere af Danske Fysiotera-

peuters innovations- og iværksætterpris. Indstillingerne og det oprindelige no-

tat om prisen er vedlagt. 

 

De regionale vinderne: 

 

 Nordjylland: Arkadens Fysioterapi 

 Sjælland: Fysioterapeut Casper Jannick Juul Jensen 

 Midtjylland: Overfysioterapeut Line Jespersen 

 Hovedstaden: Fysioterapeut Birthe Bonde 

 Syddanmark: Christian Søborg  

 

 

2.6 Budget 2014, revideret 

Indstilling 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender det reviderede budget for 2014.  

Resumé 

Siden budget 2013-2014 blev vedtaget i sommeren 2012 har en række fakto-

rer påvirket såvel indtægter og udgifter i Danske Fysioterapeuters driftsbud-

get. En del af ændringerne skyldes beslutninger i HB og/eller på repræsen-

tantskabsmødet, en del kan tilskrives flytningen, og en del skyldes udefra-

kommende påvirkninger.  

Resultatet af det reviderede budget er et underskud i 2014 på i alt 2,778 

mio.kr.  I budgetoverslaget var der budgetteret med et underskud på 1,255 

mio. kr. i 2014 

En væsentlig del af merudgifterne er investeringer og éngangsudgifter i øvrigt 

og vil således ikke medføre øgede driftsudgifter i de kommende år.  
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udgift/indtægt Budget 2013

Sum af 

forventet 2013 

pba 2. kvartal 

2013 Sum af BO 2014

Sum af Rev. 

Budget 2014, jan 

2014

indtægt -74.467.000 -74.038.079 -74.577.000 -75.786.000

udgift 74.834.000 73.537.915 75.832.000 78.564.380

Hovedtotal 367.000 -500.164 1.255.000 2.778.380

 

Budgettet skal ses på baggrund af foreningens egenkapital, der ultimo 2012 

var på 11,5 mio. kr. Siden udgangen af 2010 er egenkapitalen steget 3,6 mio. 

kr.  

 
 

2.7 Udpegning af specifikke temaer for Danske Fysioterapeuters 

fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling 2014-2017 

Indstilling 

1. At de udpegede specifikke temaer for perioden 2014-2017 godkendes. 

2. At ændring i fundats indstilles til endelig vedtagelse i repræsentantskabet. 

3. At ændring i administrativ vejledning til hovedområdet forskning godken-

des.  

Resumé 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udpeger hvert tredje år specifikke 

temaer, som særligt skal tilgodeses ved uddelingerne i Danske Fysioterapeu-

ters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. 

 

På baggrund af fondsbestyrelsens evaluering af den forgangne periode og se-

kretariatets vurdering er aktuelle strategiske satsninger peges på følgende 

områder for perioden 2014-2017: 

 
Hovedområde forskning  

 Forskning inden for det neurologiske område 

 Forskning inden for det psykiatriske område 

 Forskning inden for det pædiatriske område – specielt med fokus på test af 

børn  

 
Hovedområde uddannelse 

 Ph.d.-uddannelse i form af stipendiater af 400.000 kr. 

 

Hovedområde praksisudvikling 

 Implementering af nationale kliniske retningslinjer 

 Nye arbejdsområder, herunder 

o Fysioterapeuter i diagnostiske funktioner 
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o Ny teknologi/velfærdsteknologi 

 Livsstilssygdomme, diabetes og hjerte-/karsygdomme. 

 
Det indstilles videre, at det skal gøres muligt at anvende mere end 50 % af de 

til hovedområdet forskning hørende midler, så ansøgere inden for de priorite-

rede temaer reelt oplever at være prioriteret. Dette forudsætter imidlertid en 

ændring af fondens fundats, således at de specifikke temaer fremadrettet skal 

tilgodeses med minimum 50 % af de til hovedområdet forskning hørende mid-

ler. Ændring af fundats kræver endelig godkendelse af repræsentantskabet. 

 

Det indstilles endeligt, at den administrative vejledning til hovedområdet forsk-

ning ændres, at det bliver muligt at opnå støtte til dækning af udgifter til rejser 

og ophold i forbindelse med formidling af projekter på relevante konferencer, 

herunder i regi af WCPT. 

 

2.8 Fortrolig 

 

 

2.9 Danske Fysioterapeuters bachelorpris og kandidatpris 

Indstilling 

At orientering vedrørende efterredigering tages til efterretning.  

Resumé 

Hovedbestyrelsen godkendte på hovedbestyrelsesmøde i oktober kommisso-

rium for hhv. Danske Fysioterapeuters bachelorpris og Danske Fysioterapeu-

ters kandidatpris.  

 

De af hovedbestyrelsen foreslåede tilføjelser og rettelser er nu indarbejdet.  

 

I forbindelse med efterredigeringen er valget af fondsbestyrelsen for Danske 

Fysioterapeuters Fond som bedømmelsesudvalg drøftet med bestyrelsen. Be-

styrelsen føler sig usikre overfor opgaven. De mener ikke, at de i tilstrækkelig 

grad kender kandidatuddannelsen og det niveau, som artiklerne skal bedøm-

mes på baggrund af. De er endvidere bekymrede for den øgede arbejdsbe-

lastning. Bedømmelse af fondsansøgninger er i forvejen en stor opgave.  

 

Sekretariatet har derfor ændret i denne del af kommissoriet, så der parallelt til 

bachelorprisen udpeges et særskilt bedømmelsesudvalg via Dansk Selskab 

for Fysioterapi med kendskab til kandidatuddannelserne. 

 

Der vil ikke være økonomi forbundet med ændringen, idet møder i bedømmel-

sesudvalget forventes at kunne afvikles som skypemøder. 
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Der er endvidere rettet et fejl i kommissorium for bachelorprisen. Sætning 2 i 

formålet er ændret til ”Bidrage til, at det udviklingsarbejde, som foregår på ud-

dannelserne …, idet udviklingsarbejde antages at være mere korrekt end det 

tidligere forskning.
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2.10 Uddannelse i fysioterapi 

Indstilling 

1. At aktuelle udfordringer drøftes med henblik på at give input til revision af 

Danske Fysioterapeuters politik for uddannelse og kompetenceudvikling 

og Danske Fysioterapeuters strategi for uddannelse i fysioterapi. 

2. At kommissorium for Rådgivende forum for uddannelse godkendes.  

Resumé 

Danske Fysioterapeuters aktiviteter i forhold til uddannelse styres på de over-

ordnede linjer af henholdsvis af Politik for uddannelse og kompetenceudvikling 

og Danske Fysioterapeuters strategi for uddannelse i fysioterapi.  

 

Der er behov for at evaluere og revidere begge dokumenter, og HB har i den 

forbindelse ønsket en grundig drøftelse af uddannelsesområdet.  

 

Denne indledes med et oplæg fra studieleder Hans Lund, Syddansk 

Universitet og rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt, som hver fra 

deres vinkel vil give bud på udviklingsperspektiver for uddannelse i fysioterapi. 

Hovedbestyrelsen vil på baggrund af de to oplæg drøfte de forskellige 

perspektiver.  

 

Med henblik på evaluering og revision af politik og strategi for uddannelse 

nedsætter hovedbestyrelsen i forlængelse af sin drøftelse et rådgivende forum 

for uddannelse. Der er udarbejdet kommissorium for det rådgivende forum, 

som skal godkendes, ligesom blandt hovedbestyrelsen skal udpeges to 

repræsentanter til forummet.  
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2.11 Fortrolig 

 

2.12 Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. rejseudgifter, 

udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter 

Indstilling 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt sekretariatet 

skal arbejde videre med en ændring af de nuværende retningslinjer.   

Resumé 

Sagen rejses efter ønske fra hovedbestyrelsesmedlem Morten Høgh, som 

indleder med et mundtligt oplæg.  

 

Der ønskes en åben diskussion af befordringspolitikken i Danske 

Fysioterapeuter mhp. at afdække, om de nuværende regler bør revideres.  

 

 

2.13 Vedtægtsrevision 

Indstilling 

Det indstilles, at vedtægtsforslaget går videre til vedtægtsworkshoppen for re-

præsentantskabets medlemmer. 

Resumé 

Vedtægtsudvalget, som blev nedsat af hovedbestyrelsen i januar måned 

2013, har nu færdiggjort sit arbejde og kan præsentere et forslag til nye ved-

tægter for hovedbestyrelsen.  

 

2.14 Fortrolig 

Indstilling 

1. At hovedbestyrelsen drøfter niveauet for opfyldning af Fond A og Aktivi-

tets- og udviklingspuljen og indstiller til repræsentantskab 2014, at: 

a. Fond A får en størrelse, der svarer til et aftalt beløb pr. offentligt ansat 
medlem, således at fondens formue udvikler sig i takt med antallet af 
medlemmer, som fonden omfatter.   
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b. Danske Fysioterapeuter indfører et enhedskontingent, som indeholder 
bidrag til enten Fond A eller Aktivitets- og udviklingsfonden.  

2. At kriterierne for Aktivitets- og Udviklingspuljen ændres, så at puljen mål-

rettes fremme af vilkår og muligheder for selvstændige fysioterapivirksom-

heder, og at navnet ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige.  

Resumé 

På hovedbestyrelsesmødet i oktober 2013 diskuterede hovedbestyrelsen 

opfyldning af Fond A samt Aktivitets- og Udviklingspuljen.  Hovedbestyrelsen 

besluttede ved den lejlighed, at der skulle være en ny drøftelse med henblik 

på at sikre sammenhæng i, hvordan opfyldning kan ske fremover.  

 

Til dette møde ligger derfor fire notater, der belyser forskellige aspekter: 

 

Fond A har i dag en fast størrelse forstået på den måde, at der ikke løbende 

indbetales bidrag til fonden. Det betyder, at værdien af fonden bliver udhulet i 

takt med, at den skal dække flere fysioterapeuter, og der dermed bliver der et 

mindre beløb pr. medlem at konflikte for.  

 

Derfor foreslås det, at der fremover bliver indbetalt et fast beløb per medlem 

om året, så fonden får en størrelse, der afspejler antallet af medlemmer, den 

skal dække.  

 

Mens det er lagt et loft for, hvor mange penge der skal være i Fond A, og 

offentligt ansatte derfor for øjeblikket ikke bidrager til fonden, betaler 

selvstændige inden for overenskomsten et fast beløb hvert kvartal til 

Aktivitets- og Udviklingspuljen, men selvstændige uden for overenskomsten 

ikke bliver opkrævet gebyr, selv om de er omfattet af puljen.  

 

Der er med andre ord stor forskel på, hvordan der bliver bidraget til opfyldning 

af formuen i Fond A og Aktivitets- og Udviklingspuljen. Selv om der efter 

vedtægterne skelnes mellem kontingent og bidrag til fonde og puljer, er 

erfaringerne, at medlemmerne ikke adskiller de to forskellige typer bidrag. For 

dem er det hele kontingent til foreningen.  

 

Da repræsentantskabet har besluttet et kontingentstop, og den seneste 

medlemsundersøgelse viste, at kontingentets størrelse har stor betydning for 
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medlemmerne, anbefales det, at der fremover overføres penge fra det 

eksisterende kontingent for at sikre opfyldning af Fond A og Aktivitets- og 

Udviklingspuljen, samtidig med at det eksisterende gebyr for selvstændige 

fjernes.  

 

Der er regnet på, hvor meget formuerne i Fond A og Aktivitets- og 

Udviklingspuljen vil vokse, samt hvad det vil betyde for foreningens drift, hvis 

der overføres henholdsvis 100 og 50 kroner per medlem per år.  

 

Endelig er der behov for at ændre kriterier for anvendelsen af midlerne i 

Aktivitets- og Udviklingspuljen, så der kommer bredere fokus på at fremme 

vilkår og muligheder for selvstændig virksomhed uanset om det drejer sig om 

traditionelle fysioterapiklinikker eller andre typer af fysioterapivirksomheder, og 

uanset om det drejer sig om virke inden for eller uden for overenskomst. 

Og i den forbindelse foreslås det, at puljens navn ændres.  

 

2.15 Fortrolig 

 

2.16 Fysioterapeuter i lægepraksis 

Indstilling 

1. At erfaringer med fysioterapeuter i lægepraksis drøftes. 

2. At skitse til strategi for fysioterapeuter i lægepraksis godkendes  

Resumé 

Stadig flere danskere har brug for sundhedsfaglig hjælp på grund af kroniske 

sygdomme, livsstilssygdomme og muskuloskeletale lidelser. Første og opføl-

gende kontakt er oftest praktiserende læge, som enten selv forestår udredning 

og igangsætning/henvisning til behandling eller viderehenviser til udredning på 

sygehus eller hos speciallæge.  

 

Men stadig flere af disse sygdomme kan forebygges og behandles med fysisk 

aktivitet og målrettede træningsindsatser, og den lægefaglige udredning og 

behandlingsplan kan derfor med fordel suppleres med vurdering, rådgivning 

og igangsætning af træning hos fysioterapeut.  

 

Der er tradition for at supplere det lægefaglige tilbud med et sygeplejefagligt 

tilbud. Men i takt med at fysisk aktivitet og træning spiller en stadig større rolle 

i behandling af en række af de oftest forekommende lidelser, er der behov for 

at kvalificere det tilbud om udredning, behandling og forebyggelse, som pati-
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enterne får i lægepraksis, før patienten viderehenvises til fysioterapi i kommu-

nal eller praksissektor. 

 

Der er eksempler på forskellige modeller for denne kombination af lægefaglige 

og fysioterapifaglige kompetencer: lægepraksis køber ydelserne hos selv-

stændig fysioterapeut eller fysioterapeut ansættes direkte i lægepraksis. 

 

Modellerne er endnu ikke udbredte, men Danske Fysioterapeuter vurderer, at 

det fagligt er en relevant og attraktiv udvikling, som tilgodeser patienter med 

behov for såvel et medicinsk som et træningsbaseret tilbud.  

 

Et af de steder, hvor modellen med ansættelse af fysioterapeut i lægepraksis 

er afprøvet, er hos praktiserende læge Thomas Bjørnshave, Lægehuset Søn-

dergade i Aars. Her var fysioterapeut Jacob Bjørnshave ansat i 3 måneder og 

løste opgaver i tæt samarbejde med Thomas Bjørnshave.  

 

Thomas Bjørnshave vil på konferencen fortælle om sine erfaringer med fysio-

terapeut i lægepraksis og de perspektiver, som han ser for denne model. 

 

Med udgangspunkt i Thomas Bjørnshaves erfaringer og med henblik på en 

egentlig indsat i forhold til fysioterapeuter i lægepraksis drøfter hovedbestyrel-

sen en overordnet skitse til strategi for fysioterapeuter i lægepraksis.
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