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1. Referat til underskrift 

 
2. sager til diskussion/beslutning 

2.1 Regnskab 2013 

Indstilling: 

Det indstilles, 
- at årsrapporten 2013 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2013 for konfliktkonto A godkendes og underskrives 
- at årsrapporten 2013 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og 

underskrives 
- at årsrapporten 2013 for Fonden for Forskning, Uddannelse og 

Praksisudvikling godkendes og underskrives 
- at revisionsprotokollatet for 2013 godkendes og underskrives 

Resume: 

Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2013, og der foreligger nu 
regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for 2013.  
 
Resultatet viser et overskud på 2,419 mio.kr. 
 
I det til sagen vedlagte notat gennemgås de vigtigste ændringer i forhold til 
regnskab 2012 og budgettet for 2013.  
 

2.2 Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. rejseudgifter, 
udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til nye retningslinjer 
vedr. rejseudgifter, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede i januar 2014 udfordringer i de nuværende 
retningslinjer. Sekretariatet blev på den baggrund bedt om at formulere forslag 
til nye retningslinjer, som medfører mere fleksible rejsemuligheder for 
hovedbestyrelsens medlemmer 
 
I vedlagte forslag er det præciseret, at retningslinjerne gælder for tillidsvalgte. 
Desuden er der formuleret særlige retningslinjer for hovedbestyrelsens 



 

medlemmer vedr. dækning af rejseudgifter. Endelig er reglerne generelt blevet 
forenklet. Der er ikke ændret i reglerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste.  
 

2.3 Lønsikring 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilkendegiver, om sekretariatet skal arbejde 
videre på med at afdække behov, muligheder og konsekvenser af at etablere 
en kollektiv lønsikring for medlemmerne.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har bedt sekretariatet undersøge muligheder for etablering 
af lønsikring for medlemmerne.  
 
Lønsikring, også kaldet lønforsikring eller ledighedsforsikring, findes i 
forskellige modeller, som individuel eller kollektiv forsikring. Fælles for 
forsikringerne er, at de bygger oven på de dagpenge, den ledige modtager fra 
A-kassen.  
Det er således en betingelse for at modtage udbetalinger fra forsikringen, at 
man er dagpengeberettiget. Sammen med dagpengene vil den ledige 
modtage op til 80% af den hidtidige indkomst i en afgrænset periode.  
 
Flere faglige organisationer og A-kasser har i samarbejde med forskellige 
forsikringsselskaber etableret mulighed for individuelle lønforsikringsmodeller. 
HK Kommunal, HK Stat og SL, Socialpædagogernes landsforbund, har 
etableret kollektive forsikringsordninger for deres medlemmer.  
 

2.4 De studerendes ønsker til en studieorganisation under Danske 
Fysioterapeuter 

Indstilling: 

At de studerendes ønsker til en studieorganisation drøftes med henblik på at 
overveje om, der skal arbejdes med vedtægtsmæssige justeringer i foreningen 
i forlængelse af ønskerne. 

Resumé: 

De studerende er blevet bedt om at komme med deres ønsker til fremtidens 
studieorganisation.  
 
På mødet vil de studerende (formanden og næstformanden i de 
Fysioterapeutstuderendes Landsråd) fremlægge og motivere deres forslag 
inden hovedbestyrelsens drøftelse heraf. 



 

 
Udover forslagene til en studieorganisation har de studerende samlet nogle 
uddrag af vedtægterne fra andre lignende studenterorganisationer for at vise, 
deres tilknytning til foreningerne og hvilke vilkår, de arbejder under. 

 

2.5 Bevillinger fra forskningsfonden 

Indstillingen vil først blive fremsat på hovedbestyrelsesmødet d. 13. maj, da 
fondsbestyrelsens først holder møde og udvælger sine kandidater d. 7. maj 
2014. 
 

2.6 Debatten om regulering af praksissektoren 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilslutter sig at deltage i to debatmøder om 
regulering af praksissektoren. 

Resumé: 

Punktet har to formål: For det første at høre synspunkter fra bl.a. PF m.fl., og 
for det andet, at hovedbestyrelsen tilslutter sig at deltage i to debatmøder om 
regulering af praksissektoren: 
 
1. Som led i processen med at debattere reguleringen af praksissektoren 

besluttede hovedbestyrelsen i februar at invitere Udvalget for praksis (UP) 
og bestyrelsen i fraktionen af praktiserende fysioterapeuter (PF) samt 
kontaktpersoner for praktiserende fysioterapeuter uden for overenskomst. 
Den første del af mødet er afsat til dialog. Alle får mulighed for at ytre sig. 

 
2. Der skal afholdes to debatmøder – et vest og et øst for Storebælt – om 

reguleringen af praksissektoren. På grund af overenskomstforhandlingerne 
er det først muligt at afholde møderne ultimo august, hvilket betyder, at 
møderne vil tjene som en optakt til hovedbestyrelsens behandling af 
holdningspapir om reguleringen af praksissektoren.  
For at øge mødernes værdi og understrege muligheden for dialog mellem 
foreningens medlemmer og HB er det nødvendigt, at hovedbestyrelsens 
medlemmer forpligter sig til at deltage i møderne. Hovedbestyrelses-
medlemmernes rolle vil være at lytte og debattere praksissektorens rolle 
og vilkår med medlemmerne.  

 
  



 

2.7 Arbejdsmarkedspolitik i Danske Fysioterapeuter 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen drøfter og beslutter pejlemærkerne for en strategi og 
handlingsplan for Danske Fysioterapeuters indsats på det 
arbejdsmarkedspolitiske område. 

Resumé: 

Sekretariatet har på hovedbestyrelsens foranledning igangsat et arbejde med 
at intensivere foreningens interessevaretagelse på det arbejdsmarkeds-
politiske område. 
 
Der er flere gode grunde til, at foreningen opprioriterer indsatsen på det 
arbejdsmarkedspolitiske område: Medlemmerne efterspørger, at foreningen 
sætter dagsordenen på områder, der påvirker deres arbejdsliv. Aftalesystemet 
er præget af opbrud i de traditionelle mønstre, der har kendetegnet det. 
Reformer af arbejdsmarked gennemføres med stor intensitet, og endelig er 
sundhed kommet til at spille en helt ny og større rolle, når det handler om at få 
mennesker i arbejde. 
 

2.8 Etisk udvalg til Etisk Råd 
 
Indstilling: 

 At Etisk udvalg nedlægges 
 At Etisk råd etableres 
 At kommissorium for Etisk råd godkendes 
 At emnet autorisation og problemstillinger relateret til denne godkendes 

som emne for de kommende to år 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter driver aktuelt Etisk udvalg. I forbindelse med 
omlægning af hovedbestyrelsens udvalg til rådgivende fora 
blev det besluttet, at Etisk udvalg skulle ændre navn til Etisk råd. 
 
Etisk udvalg har på den baggrund evalueret sit arbejde og foreslår med dette 
notat, at Etisk udvalg nedlægges, og at Etisk råd etableres. 
 
Der er således udarbejdet udkast til kommissorium for Etisk råd. Af dette 
fremgår det, at rådet for perioder af to år arbejder med særligt emne med det 
formål at fokusere og styrke arbejdet. 
 
Det foreslås, at det første emne, som rådet fokuserer på bliver autorisation og 
problemstillinger relateret til denne. 



 

2.9 Strategiplan 2014 

Indstilling: 

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle 
fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategi-
plan 2014 består af to overordnede formål: Rekruttering & fastholdelse og 
Jobvækst på det private arbejdsmarked med tre indsatsområder:  
 
1. Erhvervsstrategi 
2. Faglig kvalitet i fysioterapi 
3. Service og kvalitet 
 
Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet.  
 
Desuden fremlægges følgende som selvstændige sager under punkt 2.9:  
 
 2.9a  Databaser i fysioterapi - afrapportering af udvalgsarbejde 
 2.9b Åbenhed og inddragelse (orienteringspunkt) 
 2.9c Evaluering af sundhedsbloggen (orienteringspunkt) 
 2.9d Revision af holdningspapir om offentlige udbud af 

                fysioterapifaglige ydelser 
 2.9e Handlingsplan og status på samarbejde med  

                Forsikringsselskaber (orienteringspunkt) 
 

2.9a Strategiplan 2014: Kliniske kvalitetsdatabaser vedrørende 
fysioterapi 

Indstilling: 

At handleplan vedrørende kliniske kvalitetsdatabaser godkendes 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede i 2012, at 
hovedbestyrelsen skulle nedsætte et udvalg, som skulle se nærmere på, 
hvorledes kliniske kvalitetsdatabaser kan blive en integreret del af 
dokumentation og kvalitetsudvikling i fysioterapi.  

Udvalget afrapporterer nu sit arbejde i form af rapporten Kvalitetsdatabaser 
vedrørende fysioterapi. Afrapportering fra udvalg.  

Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet et forslag til handlingsplan, 
som udmønter udvalget anbefalinger.  



 

Der er planlagt formidling af rapporten via DKFys.  

Det samlede arbejde afrapporteres til repræsentantskabet via 
formandsberetningen. 

 

2.09b Strategiplan 2014: Åbenhed og inddragelse 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning 

Resumé: 

På repræsentantskabsmødet i november 2012 blev det aftalt, at der skal 
arbejdes mere med åbenhed og inddragelse i det politiske liv i organisationen, 
og at der skal sættes nye tiltag i værk i indeværende repræsentantskabs-
periode. 
 
Derfor følger en kort orientering om hvilke nye tiltag, der foreløbig er sat i 
værk, og hvad der er undervejs. Det vedlagte notat er en opdateret version af 
det statusnotat, som hovedbestyrelsen havde på dagsordenen i august 2013. 
 

2.09c Strategiplan 2014: Evaluering af Sundhedsbloggen 

Indstilling: 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  

Resumé: 

En læserundersøgelse af Sundhedsbloggen på fysio.dk viser, at der er høj 
tilfredshed med bloggen: 82 pct. af de selvstændige finder bloggens indhold 
relevant, og besvarelserne viser, at bloggen evner at inspirere.  
Bloggen skifter dog navn til ”Sundhed & Erhverv” for at tydeliggøre, at 
indholdet er rettet imod den kommercielle del af sundhedsområdet.  
 
Unikke sidehenvisninger er under 500, hvilket umiddelbart ikke er prangende. 
Der er dog omvendt set heller ikke sammenligneligt indhold på fysio.dk. 
 
Sundhedsbloggen koster årligt 220.000 kr. årligt, som er budgetteret i 2014. 
Hovedbestyrelsen skal på junimødet tage stilling til sundhedsbloggens fremtid 
i forbindelse med budget 2015. 
 

 



 

2.09d Strategiplan 2014: Revision af holdningspapir om offentlige 
udbud af fysioterapifaglige ydelser 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilføjer nedenstående til holdningspapiret 
om offentlige udbud, og at hovedbestyrelsen har en drøftelse af holdningerne, 
som bidrag til det konkrete arbejde. 

Resumé: 

På baggrund af konkrete erfaringer har Tine Nielsen bedt om at få revideret 
holdningspapiret om offentlige udbud.  
 
Det foreslås, at holdningspapiret tilføjes en bemærkning om:  
 
 At fysioterapeuter skal inddrages i udfærdigelsen af udbudsmaterialet, og 

at sætningen ”Udbud tilrettelægges, således at mindre virksomheder også 
kan byde” tilføjes: 

 At udbud tilrettelægges således, at mindre virksomheder også kan byde 
under hensyntagen til, at eksisterende faglige miljøer ikke atomiseres. 

 

2.09e Strategiplan 2014: Handleplan og status vedrørende strategi 
for samarbejde om sundhedsforsikringer 

Indstilling: 

At handleplan og status tages til efterretning 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen vedtog i februar 2014 en række mål og indsatsområder i 
forhold til klinikkernes samarbejde med forsikringsselskaber, m.fl. omkring 
sundhedsforsikrede patienter: 
 
1. Akkreditering/certificering af klinikker for fysioterapi 

2.  Mere præcise krav til samarbejdsaftaler mellem klinikker og 
forsikringsselskaber/formidlere 

3. Arbejde for etablering af flere sundhedsforsikringer uafhængigt af offentligt 
tilskud 

4. Etablering af tæt samarbejde med Kiropraktorforeningen og 
Psykologforeningen om fælles tilgang til forsikringsselskaber 

5. Etablering af systematisk ”stakeholder-relation” med 
forsikringsselskaberne og F & P  



 

Sekretariatet udmønter nu strategien i samarbejde med bl.a. Praktiserende 
Fysioterapeuter. 
 

2.10 Fortrolig sag 

 

2.11 Handleplan for børneområdet 

Indstilling: 

At handleplan for børneområdet godkendes. 

Resumé: 

På HB mødet i december 2013 godkendte hovedbestyrelsen Danske 
Fysioterapeuters holdningspapir ”Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i 
førskole- og skolealder”.   

Der blev ved samme lejlighed udtrykt ønske om, at foreningen skulle have 
fokus på børneområdet som helhed og ikke kun ”raske børn”, hvorfor der 
skulle udarbejdes en handleplan for børneområdet.  

Sekretariatet foreslår i handleplanen at arbejde målrettet med tre af 
anbefalingerne i holdningspapiret, samt i tillæg hertil at gennemføre en 
pilotundersøgelse med et bredt fokus på indhold, kvalitet og organisering på 
børneområdet. 

Notatet beskriver en samlet handleplan for børneområdet. 

 

2.12 Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014 

Indstilling: 

At drejebogen for repræsentantskabsmødet drøftes. 

Resumé: 

Der er vedlagt en revideret drejebog for processen frem mod 
repræsentantskabsmødet, hvor der nu er sat deadline på de sager, som 
hovedbestyrelsen har planlagt at forelægge repræsentantskabet. 
 
På mødet vil der desuden blive givet en orientering om, hvorledes ”kend din 
kandidat” vil komme til at virke i forbindelse med valget.  
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2.13 Sundhedspolitik – faglighed og styring 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen kommer med en foreløbig tilkendegivelse 
af ønskerne til revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik. 

Resumé: 

Som sidste led i optakten til revidering af Danske Fysioterapeuters 
sundhedspolitik har sekretariatet inviteret ledende overfysioterapeut Morten 
Østergaard, Bispebjerg Hospital, til at komme med et bud på: 
 
Hvad skal styre prioriteringen i sundhedsvæsenet - skal det være fagligheden 
eller giver økonomisk prioritering også mening. Eller i hvor udpræget grad skal 
fagligheden styre prioriteringen? 
 
Der udvikles flere og flere kliniske retningslinjer på det fysioterapeutiske 
område, en udvikling foreningen er positiv over for. Anbefalingerne vil ofte 
være for en fysioterapeutisk intervention, men en anbefaling imod fysioterapi 
vil også forekomme. Hvis det udelukkende er fagligheden og den hårde 
evidens, der styrer prioriteringen af opgaver, så vil nogle borgere ikke længere 
få en fysioterapeutisk intervention. Men hvor stærk skal evidensen være for at 
den må styre praksis? Og giver det mening, at økonomi også er styrende? 

 
Der vil efterfølgende være tid til at diskutere Morten Østergaards indlæg.  
 
På junimødet vil sekretariatet komme med et forslag til revideret 
sundhedspolitik.  Hovedbestyrelsen opfordres derfor til at tilkendegive 
ønskerne til revision af foreningens sundhedspolitik. 
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3. Sager til orientering 

 
3.1 Danske Fysioterapeuters investeringer i Nykredit 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning.  

Resumé: 

Søren Larsen, SRI-chef i Nykredit Asset Management, holder oplæg om, 
hvordan Nykredit arbejder med bæredygtige investeringer og om de 
erfaringer, som de har gjort med dette arbejde. 
 

3.2 Ny overenskomst på virksomheden Incita 

Indstilling: 

Til efterretning og drøftelse. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter har indgået en ny overenskomst med virksomheden 
Incita. Hovedbestyrelsen har efterfølgende via mail godkendt 
overenskomsten. 
 
I tilbagemeldingerne fra HB har der været spørgsmål primært omkring  
TR, den lokale løndannelse og aftalekompetencen. I den forbindelse er det 
vigtigt at holde sig for øje, at Danske Fysioterapeuter ikke har aftaleret i 
forhold til lokale lønforhandlinger på det private arbejdsmarked. Ønsker en 
privat virksomheden at give en medarbejder et tillæg, så kan virksomheden 
gøre det uden Danske Fysioterapeuters (og evt. vores TR’s) accept af aftalen. 
At der i Incita-overenskomsten §7 er indgået aftale om, at der skal indgås en 
forhåndsaftale om kriterier for tildeling af tillæg, er derfor noget utraditionelt. 
Men det har været et ønske fra medarbejderne. Et krav fra arbejdsgiverne har 
været, at det er de lokale TR’ere der har kompetencen i lokale forhold. 
 
Det interessante ved overenskomsten er, at den faktisk slår 6 overenskomster 
sammen til 1. Det er noget af det som arbejdsgiverne og f.eks. 
produktivitetskommissionen skriger på, og som efter sekretariatets vurdering 
derfor godt kan gå hen og danne skole. Det være sig dels på virksomheder, 
som tidligere har været offentlige (og fulgt disses overenskomster), som f.eks. 
Incita, der tidligere hed Reva-center København og var omfattet af KL-
overenskomsten. Og dels måske både på offentlige arbejdspladser og private 
virksomheder, hvor man har en lang række overenskomster. 
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3.3 Fornyelse af standardoverenskomst mellem Danske 
Fysioterapeuter og HK/Privat vedr. kliniksekretærer  

Indstilling: 

Til orientering. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter og HK/Privat blev den 26. marts 2014 enige om en 3-
årig fornyelse af standardoverenskomsten for kliniksekretærer. Aftalen blev 
efterfølgende indstillet til godkendelse i hovedbestyrelsen af UP, der 
godkendte den pr. mail ultimo april 2014.  

Standardoverenskomsten sendes d. 5. maj i urafstemning blandt de berørte 
medlemmer med deadline d. 9. maj 2014. Resultatet af urafstemningen vil 
blive fremlagt på hovedbestyrelsens møde d. 14. maj 2014. 

Forhandlingsdelegationen er godt tilfreds med aftaleresultatet, som ligger 
inden for en snæver økonomisk ramme, der endda ligger en anelse lavere end 
den tilsvarende aftale på tandlægernes område. 

Der blev aftalt 9 protokollater, hvor følgende temaer er de væsentligste: 

 Lønregulering 
 Fastfrysning af de valgfrie elementer 
 Forlængelse af den arbejdsgiverbetalte barselsorlov  
 Forhøjelse af antallet af betalte efteruddannelsesdage fra 2 til 3 om året. 
 Overenskomstfornyelsen er aftalt for en 3-årig periode. 
 

3.4 Udvikling i antallet af medlemmer 

Indstilling: 

Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. 

Resume: 

Danske Fysioterapeuter har siden 2010 oplevet en stigning i antallet af 
ordinære medlemmer fra 9.029 ordinære medlemmer i 2010 til 9.942 ordinære 
medlemmer i 2013. Denne udvikling ser ud til at fortsætte over de næste år. 
 
Stigningen i antallet af medlemmer bunder primært i, at der uddannes flere 
fysioterapeuter, som Danske Fysioterapeuter har succes med at rekruttere. 
 
Fra 2008 til 2012 skete der en stigning i antallet af udmeldte ordinære 
medlemmer fra 363 til 903. Denne udvikling blev vendt i 2013, hvor antallet af 
udmeldinger blandt ordinære medlemmer lå på 674. 
 
Orienteringen vil blive uddybet på hovedbestyrelsesmødet. 
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4. Koordineringspunkter 

 
4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 

Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder frem til 
repræsentantskabsmøde 2014 fremlægges til orientering og evt. opdatering. 
 

4.2 Orientering fra møder (20/3 – 12/5 2014) 

Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin 
mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d. 19. marts 2014) til 
orientering.  
 
 
 

5. Eventuelt 
 
 
 

6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 
 
 


