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1. Velkomst 

2. Sager til diskussion/beslutning 

2.1 Fortrolig sag 

2.2 Fortrolig sag 

2.3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Indstilling: 

At orientering om forberedelse og afvikling af ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde tages til efterretning 

Resumé: 

Der skal afvikles ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 25. no-
vember 2017.  
 
Hovedpunkterne på det ekstraordinære møde er hovedbestyrelsens forslag til 
ny arbejdsmarkedsmodel for det private arbejdsmarked samt forslag ny ho-
vedorganisation.  
 
Hovedbestyrelsen orienteres med vedlagte om sekretariatets forberedelse af 
mødet samt plan for afvikling af selve mødet.  

2.4 Repræsentantskabets struktur 

Indstilling: 

Det indstilles, at Rasmus Sylvest Mortensen og Morten Topholm udpeges til arbejdsgruppen om 
repræsentantskabets struktur.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsen skal udpege deltagere i arbejdsgruppen om repræsentantskabets sammen-
sætning. Der er indkommet to ansøgninger, og det foreslås, at de to indgår i gruppen. 

2.5 Fortrolig sag  

 
 
 



2.6 Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at beslutte, at der kan ud-
nævnes æresmedlemmer af Danske Fysioterapeuter.  

Resumé: 

I flere faglige organisationer er der mulighed for at udnævne medlemmer eller 
personer, der har gjort en særlig indsats for faget, professionen eller forenin-
gen, til æresmedlem af foreningen.  

Denne mulighed er for øjeblikket ikke til stede i Danske Fysioterapeuter. For-
slaget er, at hovedbestyrelsen beder repræsentantskabet om at ændre ved-
tægterne, så det bliver muligt at udnævne æresmedlemmer af foreningen.  

2.7 Danske Fysioterapeuters Solidaritetsfond 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at etablere Danske Fysiote-
rapeuters Solidaritetsfond.  

Resumé: 

Hovedbestyrelsens besluttede på sit møde i marts 2017, at der skal ske en re-
vision af foreningens nuværende principper for støtte til velgørende formål. 
Det er baggrunden for forslaget om at etablere Danske Fysioterapeuters Soli-
daritetsfond.  
 
Fonden kan støtte henholdsvis humanitære formål, eksempelvis organisatio-
ner eller enkeltpersoner, der arbejder med opgaver med et humanitært-, sund-
hedsfagligt eller internationalt fysioterapeutfagligt sigte, og medlemmer af 
Danske Fysioterapeuter, der er ramt af sygdom eller bragt i en økonomisk sår-
bar situation.  Frem til 2023 råder fonden over 50.000 kroner om året. Efterføl-
gende forhøjes det årlige beløb til 100.000 kroner. 

2.8 Fortrolig sag 

2.9 Dagpengereform og ledighed blandt fysioterapeuter - oplæg 
ved DSA 

Indstilling: 

Det indstilles at hovedbestyrelsen tager DSAs præsentation til efterretning. 



Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet den 20. april 2017 drøftede hovedbestyrelsen en 
indstilling om kollektiv lønsikring.  
 
Som udløber af hovedbestyrelsens drøftelser blev der ønsket en mere bred og 
generel drøftelse af dagpengesystemet med særligt fokus på de udfordringer, 
som der måtte være for gruppen af fysioterapeuter. 
 
På hovedbestyrelsesmødet i august 2017 får hovedbestyrelsen besøg fra 
DSA. Præsentationen vil blandt andet dække ændringer som følge af dagpen-
gereformen, ligesom DSA vil medbringe seneste statistik fra gruppen af fysio-
terapeuter.  
 
Oplægget fra DSA skal ses som forberedelse til hovedbestyrelsens fornyede 
drøftelse af lønsikring på mødet i september. 

2.10 Skift af bank 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen vælger Nykredit Bank som Danske Fysio-
terapeuters fremtidige bankforbindelse. 

Resumé: 

Danske Fysioterapeuter har gennem en lang årrække1 brugt Nordea Bank 
som den primære bankforbindelse. Tidligere suppleret med Danske Bank. Ind-
til for få år siden var der stor tilfredshed med Nordea, som bl.a. lagde vægt på 
god kundeservice.  I de seneste år er servicen dalet betragteligt. 
Sekretariatet har derfor undersøgt alternativer til vores nuværende bankforbin-
delse. Der er afholdt møder med Nykredit, Lån & Spar Bank og Jyske Bank. 
 
På baggrund af grundige drøftelser med de tre mulige fremtidige samarbejds-
partnere er vurderingen, at Nykredit vil være den bedste bankforbindelse for 
Danske Fysioterapeuter. Samarbejdet med Nykredit fungerer godt i dag, og 
det vurderes ikke, at der er grund til at flytte forvaltningen af foreningens for-
mue til fx Jyske Bank.  Der vil være tydelige fordele, såvel økonomisk som i 
det daglige samarbejde som følge af, at alle bankforretninger er samlet ét 
sted. 
 
 
 

                                                 
1 Mindst 16 år 



2.11 Vækst på det private sundhedsmarked - erhvervsstrategi 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter, hvordan Danske Fysioterapeuter 
kan agere i forhold til at udvikle vækstområdet på det private sundhedsområde 
inden for fire konkrete indsatsområder. Indsatsområderne er:  
 

1) Vækstkulturen blandt selvstændige fysioterapeuter 
2) Kompetenceudvikling til opstart af virksomhed, virksomhedsdrift og ud-

vikling 
3) Kapitaltilførsel til branchen  
4) Regelforenkling og lettelse af administrative byrder for selvstændige fy-

sioterapeuter    
 

Det indstilles desuden, at hovedbestyrelsen godkender en bevilling på 
150.000 kroner til en opdateret og fokuseret udbudsanalyse af det private fy-
sioterapeutiske marked.  

Resumé: 

Stefan Kragh (hovedbestyrelsen) har bedt om, at hovedbestyrelsen får en 
drøftelse af vækstområder på det private sundhedsmarked. Ønsket udspringer 
blandt andet af henvendelser fra medlemmer, der oplever stadigt stigende 
konkurrence mellem fysioterapeuter inden for og uden for ydernummer. Øn-
sket er at bidrage aktivt til erhvervsindsatser bl.a. ved, at der i lighed med brut-
tolisten til kravsindsamling under overenskomsten ønskes en tilsvarende ind-
samling af ønsker ang. hvilke prioriteter, der måtte have størst indflydelse på 
det, at drive praksis uden overenskomst. 

Danske Fysioterapeuter har siden 2011 haft fokus på udvikling af det private 
sundhedsmarked for alle selvstændige fysioterapeuter med udarbejdelse af 
Lighthouse-rapporten (2011), vedtagelse af en erhvervspolitik (2012), ansæt-
telse af en erhvervskonsulent (2013) nedsættelse af et vækstråd (2014), udar-
bejdelse af Wilke-rapport (2015) etablering af erhvervs- og vækstpanel (2016) 
samt ansættelse af en erhvervschef (2017).  

Vedlagte notat beskriver fire indsatsområder, der både understøtter ønsket om 
større inddragelse af selvstændige medlemmer (herunder klinikejere inden for 
og uden for overenskomst) og samtidigt sætter retning for Danske Fysiotera-
peuters samlede erhvervspolitiske indsats, herunder ikke mindst, sætter en fy-
sioterapeutisk dagsorden for vækst. 



Rationalet er, at den aktuelle konkurrence på privatområdet ikke bliver mindre, 
og at svaret på konkurrencen er en udvidelse af marked, øge udbud og samlet 
vækst, således at der bliver skabt beskæftigelse til endnu flere fysioterapeuter 
på det private sundhedsmarked. 

2.12 Fortrolig sag 

2.13 FTF lederråd 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger Lisbeth Schrøder, ledende overfy-
sioterapeut ved Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehuse som repræsentant 
fra Danske Fysioterapeuter i FTF’s Lederråd  
 
Lisbeth Schrøder har været Danske Fysioterapeuters repræsentant i FTF’s 
Lederråd i rådets første periode og har fået et godt indblik i rådets arbejde. 
Lisbeth Schrøder har desuden i kraft af sin rolle som formand for Danske Fy-
sioterapeuters Lederråd indblik i udfordringer for Danske Fysioterapeuters le-
der-medlemmer på forskellige niveauer i såvel den offentlige som den private 
sektor. 

Resumé: 

FTF’s Lederråd blev nedsat efter kongressen i 2015. FTF’s Lederråd består af 
ledere, som er valgt i en af FTF´s medlemsorganisationer eller deres sektio-
ner/foreninger. Der udpeges en repræsentant fra hver organisation for en 2-
årig periode.  

2.14 Retningslinjer for gratis kurser og konferencer for ledige  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter og beslutter, hvilke styrende princip-
per skal gælde for tilbuddet om gratis kurser og konferencer for ledige som 
baggrund for fastsættelse af nye retningslinjer.  

Resumé: 

Der er behov for at revidere retningslinjerne for tildeling af gratis kurser og 
konferencer til arbejdsledige som følge af stigende søgning. Den fastsatte 
ramme er indtil nu blevet administreret efter ”først til mølle-princip” og finansie-
ret via det samlede kursusbudget, men stigende søgning giver en række ud-
fordringer fx forskelsbehandling af de arbejdsledige medlemmer, afhængig af 
hvornår de søger samt stigende udgifter forbundet med tilbuddet. 
 



2.15 Brug af OK-mærke 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter vedlagte notat om anvendelsen af 
OK-mærket. 

Resumé: 

Fagbevægelsen har gennem de seneste OK-forhandlinger sat øget fokus på 
de overenskomstbærende faglige organisationer. 
 
Danske Fysioterapeuter er en overenskomstbærende organisation, og det 
skal synliggøres. 
 
Vedhæftet notat, som beskriver den øgede synlighedsindsats i forbindelse 
med de kommende OK18-forhandlinger. 

2.16 HB-møder i 2018 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til arbejdsplan for 2018. 

Resumé: 

Der er udarbejdet forslag til arbejdsplan for 2018. I forbindelse med planlæg-
ningen er der taget højde for, at HB mødes med ca. 1 måneds mødeinterval. 
Der er ved planlægningen taget højde for overenskomstforhandlingerne samt 
at der i starten af november 2018 afholdes repræsentantskabsmøde. Endvi-
dere er der ved planlægningen vekslet mellem et og to-dagsmøder.  
  
I arbejdsplanen fremgår ud over HB møderne også Folkemødet samt udvalgte 
arrangementer i KL regi, hvor det giver mening, at HB deltager.   

3 Sager til orientering 

3.1 Status på brandingindsats  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen i vedlagte notat til efter-
retning. 

Resumé: 

Brandingindsatsen skal være med til at indfri foreningens strategiske pejle-
mærke om, at forening og fysioterapi skal være et stærkt brand. Indsatsen lø-



ber henover 2017 og 2018 og tager sit udgangspunkt i foreningens grundfor-
tælling og slogan. Der er defineret tre målgrupper for indsatsen: befolkning, 
politikere og medlemmer. 

Hovedbestyrelsen blev i marts 2017 præsenteret for en konkret plan for Dan-
ske Fysioterapeuters brandingindsats. 

Vedlagte notat gør status over, hvordan vi arbejder med aktuelle aktiviteter, fo-
restående events og større begivenheder. På HB-mødet suppleres notatet 
med konkrete eksempler. 

  

4 Koordineringspunkter 

5 Eventuelt 
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