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2.1 OK18 procesplan  

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender procesplanen for OK18 forløbet.  

Resumé: 
OK18-forhandlingerne på de offentlige overenskomstområder indledes ultimo 
2017. I notatet skitseres forberedelsen, afviklingen og afslutningen på 
forhandlingerne med henblik på at få kommentarer fra HB og godkendelse af 
procesplanen.  
 
Bemærkninger: 
 
Sekretariatet gjorde rede for procesplanen, der alene viser hvilke møder, 
aktiviteter m.v. som ligger i processen frem mod indgåelse af en ny 
overenskomstaftale på det offentlige område. Hovedbestyrelsen vil på et 
senere tidspunkt blive præsenteret for de krav, som UFLO indstiller på 
baggrund af kravindsamlingen blandt medlemmerne.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte procesplanen.  
 
 
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, 

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

eller 19. september 

Resumé: 
Sundhedskartellet udsendt før jul en køreplan for OK18. Planen indebærer, at 
alle kartellets organisationer skal aflevere deres krav senest 1. oktober. 

 
Det betyder, at hovedbestyrelsens godkendelse skal ligge inden dette 
tidspunkt. Derfor er det nødvendigt enten at flytte hovedbestyrelsesmødet i 
oktober til september, eller at afholde et ekstraordinært 
hovedbestyrelsesmøde i september.  
 
Bemærkninger: 



 

3/11  

 
Hovedbestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært møde 18. 
september 2017.  
 
2.3 Danske Fysioterapeuters jubilæum 2018, revideret plan 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender revideret plan for Danske Fysioterapeuters 100 
års Jubilæum i 2018.  

Resumé: 
I juni 2015 besluttede hovedbestyrelsen, hvordan foreningens 100 års 
jubilæum i 2018 skal markeres. Hovedbestyrelsen gav en række pejlemærker 
for jubilæet, samt udpegede seks arenaer for aktiviteterne. Samtidig blev der 
afsat 3.027.000 kroner til aktiviteterne.  

I maj 2016 vedtog hovedbestyrelsen en ny grundfortælling og et nyt slogan, 
der skal bruges i arbejdet med at give foreningen et stærkt brand i forhold til 
borgere, medlemmer og politikere.  

I august 2016 besluttede hovedbestyrelsen at slå indsatsen for at brande 
Danske Fysioterapeuter og foreningens 100 års jubilæum sammen. I den 
forbindelse blev der afsat 4.270.000 kroner til aktiviteterne i løbet af 2017 og 
2018, udover de 300.000 kroner, der er budgetteret brugt til jubilæet i 2015-
2016.  

I december 2016 vedtog hovedbestyrelsen de overordnede pejlemærker for 
Danske Fysioterapeuters brandingindsats; formål, målsætninger, aktiviteter 
overfor målgrupper, organisering og tidsplan m.v. I oplægget slås det blandt 
andet fast, at jubilæet skal integreres i brandingindsatsen.  

Her følger forslag til, hvordan jubilæet kan indgå i brandingindsatsen, så 
intentionerne med markering af jubilæet i størst muligt omfang bibeholdes, 
samtidig med at ressourcerne afsat til branding og jubilæum udnyttes bedst 
muligt.  

 
Bemærkninger: 
 
Sekretariatet gjorde rede for, at branding som overligger givet et andet og 
mere fokuseret afsæt for jubilæet. Grundfortælling og slogan samt 
intentionerne om at være en uomgængelig politisk aktør skal med andre ord 
være den røde tråd i aktiviteter, så jubilæet bliver en anledning til og platform 
for at fortælle historien om, at fysioterapeuter holder mennesker i bevægelse.  



 

4/11  

Det betyder, at alle jubilæumsaktiviteter bør vurderes gennem dette 
brandingperspektiv. Altså om de hver for sig og tilsammen bidrager til at give 
Danske Fysioterapeuter et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og 
for omverdenen.  

Det betyder samtidig, at der lægges op til at benytte færre ressourcer til 
jubilæumsaktiviteter end oprindeligt besluttet.  

Den væsentligste ændring er, at indsatsen målrettet borgerne bliver en 
brandingindsats, og jubilæumsindsatsen målrettet medlemmerne primært 
bliver en regional indsats, samtidig med at der afsættes færre penge til 
jubilæumsindsatsen.  

I den reviderede plan er der afsat følgende beløb til jubilæumsaktiviteter: 

Den medlemsrettede/regionale arena: 250.000 kroner 
Det officielle og fornemme arena: 120.000 kroner 
Den videnskabelige arena: 150.000 kroner 
Den politiske arena: 300.000 kroner 
Den historiske arena: 582.000 kroner 
 
Det giver samlet udgifter på 1.402.000 kroner til jubilæet, mens der vil være   
3.168.000 kroner afsat til brandingindsatsen.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem forespurgte, om beløbet på 250.000 kroner til de 
regionale medlemsaktiviteter ligger fast. Tina Lambrecht svarede, at det er 
udgangspunktet. Samtidig opfordrede hun regionsbestyrelserne til at komme 
med forslag til, hvilke jubilæumsarrangementer der kan afholdes i hver region 
samt at indtænke de medlemsarrangementer, som bestyrelsen i forvejen 
havde påtænkt at afholde. Ud fra disse beskrivelser kan hovedbestyrelsen 
efterfølgende tage stilling til, om der er behov for at afsætte flere penge.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte den reviderede plan for Danske 
Fysioterapeuters 100 års jubilæum. 
 
 
2.4 Folkemødet 

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 
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Bornholm 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 
Folkemøde. Debatholdet er sammen med formanden, regionsformændene og 
de af hovedbestyrelsens medlemmer, der ønsker at deltage i Folkemødet, 
Danske Fysioterapeuters ansigt udadtil. 
 
Bemærkninger:  
 
Samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, at de deltager i 
Folkemødet 2017.  
 
 
2.5 Opfølgning på repræsentantskabsmødet 2016 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen godkender opfølgningen på repræsentantskabsmødet.  

Resumé: 

Notat giver en opgørelser over beslutninger truffet på 
repræsentantskabsmødet 2016, samt hvordan der politisk og/eller 
administrativt følges op på beslutningerne 

Bemærkninger:  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem påpegede, at hovedbestyrelsen til næste 
repræsentantskabsmøde har forpligtet sig til at komme med forslag til, hvilken 
struktur og opgaveportefølje der skal gælde for repræsentantskabet. Det skal 
fremgå tydeligt af opgørelsen over, hvilke opgaver, der skal følges op på. 
 
Et hovedbestyrelsesmedlem tilkendegav, at det er vigtigt at informere 
repræsentantskabet om, hvordan der arbejdes videre med beslutningerne, 
som er truffet på repræsentantskabsmødet.  
 
Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at der bør være flere politiske 
debatter på det kommende repræsentantskabsmøde, eksempelvis om 
fysioterapeuternes arbejdsmiljø og arbejdsforhold.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte med de ledsagende bemærkninger 
opfølgningen på repræsentantskabsmødet.  
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2.6 Retningslinjer for deltagerne på repræsentantskabsmødet 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen tager stilling til foreslåede retningslinjer for deltagernes 
rettigheder og pligter på repræsentantskabsmødet.  
 
Hovedbestyrelsen tager stilling til, om suppleanter, observatører og 
almindelige medlemmer kan deltage i festmiddag fredag aften og tilbydes 
overnatning, hvis de selv, en regionsbestyrelse eller et fagligt selskab afholder 
omkostningerne.  

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

Bemærkninger:  

Sekretariatet tilkendegav, at notatet gjorde rede for, hvordan rettigheder og 
pligter for deltagerne på repræsentantskabsmødet var blevet administreret i 
november 2016, og at det var udgangspunkt for forslaget til retningslinjer.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte forslag til retningslinjer for deltagernes 
rettigheder og pligter på repræsentantskabsmødet. Dog med den tilføjelse, at 
observatører på linjer med de valgte repræsentanter og de to deltagere fra 
henholdsvis Tillidsrepræsentantrådet og Dansk Selskab for Fysioterapi 
tilbydes overnatning og deltagelse i middag og fest uden beregning.  
 
Derudover kan suppleanter og medlemmer deltage i middag og fest samt 
tilbydes overnatning, hvis de selv, regionsbestyrelsen, fraktionen eller et 
fagligt selskab betaler.  
 
 
2.7 Retningslinjer for besættelse af eksterne pladser i Danske 
Fysioterapeuters udvalg, råd, fora m.v. 

Indstilling: 
Hovedbestyrelsen beslutter, at foreslåede retningslinjer fremover benyttes ved 
besættelse af eksterne pladser i Danske Fysioterapeuters udvalg, råd, fora 
m.v.  
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Resumé: 
Der er i dag forskellig praksis for, hvordan hovedbestyrelsen besætter 
eksterne pladser i Danske Fysioterapeuters udvalg, råd, fora m.v.  

Intentionen med disse retningslinjerne er, at der fremover benyttes samme 
praksis, når eksterne pladser besættes.  
 
Ved eksterne pladser forstås de pladser, som ikke besættes af 
hovedbestyrelsesmedlemmer, eller hvor det ikke er et stående udvalg, råd 
eller lignende som udpeger medlemmerne. 
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at det særligt er i forbindelse med 
genudpegninger af medlemmer, der har været forskellig praksis. Ønsket med 
retningslinjerne er, at der fremover gælder samme praksis for alle 
udpegninger.  
 
Et hovedbestyrelsesmedlem påpegede, at beskrivelsen i notatet af udpegning 
af repræsentanter til TR-rådet ikke var korrekt. Sekretariatet tilkendegav, at 
det ville blive rettet.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte retningslinjerne for besættelse af eksterne 
pladser i Danske Fysioterapeuters udvalg, råd, fora m.v.  
 
2.8 Fortrolig sag  
 
2.9 Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste 

Indstilling: 
Det indstilles, at retningslinjerne for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste 
præciseres, så det bliver muligt at få dækket transporttiden i forbindelse med 
møder 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 
satser for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige fysioterapeuter, som udfører 
tillidshverv 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.  
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Da der tilsyneladende var forskellig fortolkning af retningslinjerne på området, 
lovede hovedbestyrelsen på den baggrund at se nærmere på retningslinjerne. 
Praksis er nu afdækket, og det foreslås, at retningslinjerne i videst muligt 
omfang lægger sig op af nuværende praksis, for derved at undgå at 
mødedeltagerne oplever forringede vilkår.  
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at de nye taksterne, som blev besluttet på 
repræsentantskabsmødet, var ændret på foreningens hjemmeside og 
kommunikeret ud til de grupper, som ændringerne vedrører. Tilbage var at 
beslutte, om transporttiden også skal dækkes, dog således, at der højest kan 
udbetales tabt arbejdsfortjeneste for 8 timer om dagen. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.   
 
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 
osteopater.  
 
Bemærkninger:  
 
Sekretariatet gjorde rede for, at Registrerede Osteopater i Danmark arbejder 
for, at osteopati bliver en autoriseret sundhedsprofession og har rettet 
henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, sundhedsministeren og 
Folketinget.   
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Der er ca. 85 medlemmer af Registrerede Osteopater i Danmark, hvoraf 
enkelte ikke er autoriserede som fysioterapeuter før uddannelse som 
osteopat. Samtidig får Danske Fysioterapeuter et stigende antal henvendelser 
fra fysioterapeuter, der har interesse for osteopati.  
 
Sundhedsstyrelse har tidligere konkluderet, at der er en del af osteopatien, 
som er del af den fysioterapeutiske og/eller kiropraktiske autorisation, og fordi 
osteopat-uddannelsen ikke er offentlig, så er autorisation af osteopater ikke 
aktuelt nu. 
 
Danske Fysioterapeuter har indtil nu haft en pragmatisk tilgang til osteopati. 
Nemlig at nogle fysioterapeuter bruger osteopatiske metoder som del af den 
fysioterapeutiske værktøjskasse. Det har foreningen ikke indvendinger imod.  
 
Danske Fysioterapeuter kan ikke afgøre om osteopati som videns- og 
praksisområde er stort og eksklusivt nok til at nødvendiggøre, at det berettiger 
egen autorisation.  
 
Sekretariatet pegede endvidere på, at det i kølvandet på manipulationssagen 
ville være mærkeligt, hvis Danske Fysioterapeuter havde meninger om, hvad 
andre faggrupper må.  
 
Hovedbestyrelse fulgte indstillingen.  
 
3 Sager til orientering 
 
4 Koordineringspunkter  
 
4.1 rulledagsorden og årshjul.  
 
4.2 orientering fra møder 
 
Tina Lambrecht orienterede om debat på Sundhedskartelmøde om 
tilknytningsforhold for fysioterapeuter med kandidatuddannelse.   
 
Et hovedbestyrelsesmedlem orienterede om et møde for kommunale og 
regionale ledere.  
 
 
5. Eventuelt 
 
Et hovedbestyrelsesmedlem foreslog at det undersøges, hvilke muligheder 
der er for at skabe vækst på praksisområdet for alle praktiserende 
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fysioterapeuter. Baggrunden er den paragraf 2-aftale om GLAD, der er indgået 
i Region Syddanmark, og som ikke gælder for fysioterapeuter uden for 
ydernummersystemet. Emnet sættes på dagsordenen til et kommende møde.  
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