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1. Velkomst 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Proces for offentlig overenskomst 2018 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender procesplan for OK18 forløbet. 

Resumé: 
OK18-forhandlingerne på de offentlige overenskomstområder indledes ultimo 
2017. I dette notat skitseres forberedelserne, afviklingen og afslutningen på 
forhandlingerne mhp. HB kommentarer og godkendelse.  

2.2 Flytning af HB-møde eller ekstraordinært HB-møde - OK18 

Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om: 
• at flytte hovedbestyrelsesmødet 2.-3. oktober til den 18.-19. september, el-

ler 
• at der afholdes et kortere ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 18. 

eller 19. september 

Resumé: 
Umiddelbart før jul blev der fra Sundhedskartellet udsendt en køreplan for 
OK18. 
 
Planen indebærer, at alle kartellets organisationer skal aflevere deres krav 
(indsamlet fra medlemmerne og redigeret) senest den 1. oktober. 
 
Det betyder, at Hovedbestyrelsens godkendelse skal ligge forinden dette tids-
punkt, og tidsmæssigt så der er mulighed for at gennemarbejde dem yderli-
gere.  
 
Der henvises i øvrigt til det selvstændige punkt om procesplan for OK18.  
 
 
 
 



2.3 Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum - revidere plan 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender revideret plan for Danske Fysioterapeuters Jubi-
læum 2018. 

Resumé: 
I juni 2015 besluttede hovedbestyrelsen, hvordan foreningens 100 års jubi-
læum i 2018 skal markeres. Hovedbestyrelsen gav en række pejlemærker for 
jubilæet samt udpegede seks arenaer for aktiviteterne.  
Efterfølgende har hovedbestyrelsen vedtaget en grundfortælling, et nyt slogan 
og besluttet, at indsatsen for at brande Danske Fysioterapeuter og forenin-
gens 100 års jubilæum skal slås sammen.  
Her følger forslag til, hvordan jubilæet kan indgå i brandingindsatsen, så inten-
tionerne med markering af jubilæet i størst muligt omfang bibeholdes, samtidig 
med at ressourcerne afsat til branding og jubilæum udnyttes bedst muligt. 

2.4 Folkemødet 2017 

Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsens medlemmer tilkendegiver, om de deltager 
i Folkemødet fra onsdag den 14. juni til søndag den 18. juni. 

Resumé: 
Folkemødet 2017 bliver uden regionsbestyrelsesmedlemmernes deltagelse. 
For at sikre en stærk fysioterapeutisk tilstedeværelse i debatterne på Born-
holm er det tanken at udvælge et team på ca. 15 fysioterapeuter, der alle har 
det til fælles, at de er debattører, der tør og kan tage scenen, ét Team Folke-
møde. Debatholdet er sammen med formanden, regionsformændene og de af 
hovedbestyrelsens medlemmer, der ønsker at deltage i Folkemødet, Danske 
Fysioterapeuters ansigt udadtil.

2.5 Opfølgning på REP 2016 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender opfølgningen på repræsentantskabsmødet 

Resumé: 
Notat giver en opgørelser over beslutninger truffet på repræsentantskabsmø-
det 2016, samt hvordan der politisk og/eller administrativt følges op på beslut-
ningerne.  



 

 
 
 

 

2.6 Retningslinjer for gæsters deltagelse på REP 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen tager stilling til foreslåede retningslinjer for deltagerne ret-
tigheder og pligter på repræsentantskabsmødet.  
 
Hovedbestyrelsen tager stilling til, om suppleanter, observatører og alminde-
lige medlemmer kan deltage i festmiddag fredag aften og tilbydes overnatning, 
hvis de selv, en regionsbestyrelse eller et fagligt selskab afholder omkostnin-
gerne.  

Resumé: 
Danske Fysioterapeuters vedtægter regulerer i nogen omfang hvilke rettighe-
der og forpligtelser, deltagerne på repræsentantskabsmødet har. Men ikke alle 
procedurer kan læses ud af vedtægterne. Derfor er der behov for retningslin-
jer, der anviser hvilken procedure, der skal benyttes, særligt i forhold til sup-
pleanter, medlemmer og gæster. 

2.7 Retningslinjer udpegning til udvalg, råd og fora 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen beslutter, at foreslåede retningslinjer fremover benyttes ved 
besættelse af eksterne pladser i Danske Fysioterapeuters udvalg, råd, fora 
m.v. 

Resumé: 
Der er i dag forskellig praksis for, hvordan hovedbestyrelsen besætter eks-
terne pladser i Danske Fysioterapeuters udvalg, råd, fora m.v.  
Intentionen med disse retningslinjerne er, at der fremover benyttes samme 
praksis, når eksterne pladser besættes. 

2.8 Fortrolig sag 

2.9 Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste 

Indstilling: 
Det indstilles, at retningslinjerne for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste præ-
ciseres, så det bliver muligt at få dækket transporttiden i forbindelse med mø-
der for Danske Fysioterapeuter, dog sådan at der maksimalt kan udbetales 
tabt arbejdsfortjeneste for 8 timer pr. dag. 



 

 

 

Resumé: 
I forbindelse med hovedbestyrelsens og repræsentantskabets drøftelse af sat-
ser for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige fysioterapeuter, som udfører til-
lidshverv for Danske Fysioterapeuter, blev spørgsmålet om transporttid rejst. 
Det vil sige dækning af løntab/tabt arbejdsfortjeneste for den tid, der bruges til 
transport i forbindelse med møderne.  
Da der tilsyneladende var forskellig fortolkning af retningslinjerne på området, 
lovede hovedbestyrelsen lovede på den baggrund at se nærmere på retnings-
linjerne. 
Praksis er nu afdækket, og det foreslås, at retningslinjerne præciseres, så de i 
videst muligt omfang lægger sig op af nuværende praksis, for derved at undgå 
at mødedeltagerne oplever forringede vilkår.  

2.10 Fortrolig sag 

2.11 Fortrolig sag 

2.12 Osteopati i Fysioterapi 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen bekræfter tidligere vedtagne holdning til fysioterapeuters 
brug af osteopati.  

Resumé: 
Flere og flere fysioterapeuter anvender osteopati. Det aktualiserer spørgsmål 
om brugen af osteopati i relation til sygesikringsoverenskomsten, medlemskab 
af Danske Fysioterapeuter samt foreningens holdning til autorisation af osteo-
pater. Nærværende notat beskriver osteopati i relation til spørgsmålene. Dan-
ske Fysioterapeuter har konsulteret Dansk Selskab for fysioterapi i spørgsmå-
let om osteopater.  

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til, om den hidtidige pragmatiske tilgang til 
osteopati fortsat er foreningens holdning. 

3 Sager til orientering 

4 Koordineringspunkter 

5 Eventuelt 
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