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1  Godkendelse af dagsorden  

 

2.1 Fortrolig sag  

 

2.2 Fortrolig sag  

 

2.3 Midlertidig Hotline til selvstændige vedrørende kompensationspakke  

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender etablering af midlertidig hotline 

til selvstændige vedrørende kompensationspakke. 

Resumé: 

Sundhedsmyndighederne har som led i strategien for at begrænse risikoen for 

smitte med COVID-19 anbefalet den fysioterapeutiske praksissektor til at 

udskyde al ikke kritisk behandling.  

Selvstændige fysioterapeuter vil som følge heraf opleve en betydelig nedgang 

i omsætning. Det er således forventeligt, at fysioterapeuterne i vidt omfang har 

brug for kompensation og derfor vil søge om økonomiske godtgørelser via de 

nye kompensationspakker.  

Med henblik på at fysioterapeuterne får kvalificeret rådgivning til 

kompensationspakkerne er der udviklet et medlemstilbud til selvstændige, 

lejere, ejere og startups om bistand fra revisor. Tilbuddet etableres som en 

telefonisk hotline med hjælp til selvhjælp.  

Bemærkninger:  

Sekretariatet gjorde rede for, at formålet med hotline er at sikre, at 

medlemmerne får hjælp til at afklare, om og hvilken kompensation, de er 

berettiget til, og at de søger de rette beløb, så de ikke efterfølgende kommer til 

at betale penge tilbage. Forslaget er udarbejdet af sekretariatet på baggrund 

af samtaler med Lau Rosborg og Mathias Holmqvist og tre forskellige 

revisorfirmaer.  

Målgruppen er selvstændige fysioterapeuter, som er medlemmer af Danske 

Fysioterapeuter. Der lægges op til, at medlemmerne orienterer sig i den FAQ, 

som ligger på fysio.dk, og derefter ringer til Danske Fysioterapeuter, hvor de 

efterfølgende visiteres til en revisor.  



  

Der er afsat 1,5 millioner kroner til indsatsen, hvoraf halvdelen kommer fra 

Erhvervsudviklingspuljen.  

Hovedbestyrelsen tiltrådte indstillingen.  

 

3.1 Orientering om situationen vedrørende Corona-krisen  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen orienteres om og drøfter situationen i Danske 

Fysioterapeuter vedrørende Corona-krisen.  

Bemærkninger:  

Tina Lambrecht gav orientering om situationen vedrørende Corona i Danske 

Fysioteraeuter. Hun pegede på, at efter at regering og Folketing har forlænget 

krisepersioden frem til 13. april, har foreningen indkaldt til møde med parterne 

på praksisområdet for at tage stilling til, hvordan der skal ageres i forhold til 

den ændrede situation og de hjælpepakker, som er vedtaget. Der forestår et 

stort arbejde med at fortolke, hvordan pakkerne skal udmøntes.  

De endelige rammer for pakkerne skal fastlægges i beskendsgørelsestekster. 

Danske Fysioteraeuter har bidraget med informationer og svaret på spørgsmål 

i forbindelse med dette arbejdet.  

Sekretaraitet og arbejdsgiverrådgivningen har haft travlt med at rådgive 

medlemmerne, svare på spørgsmål og sende forespørgelser de rigtige steder 

hen. FAQ på foreningens hjemmeside bliver opdateret hver dag i forlængelse 

af, hvad udviklingen har været. Den første uge har været hekstisk, men der 

faldt lidt mere ro på hen over weekenden efter, at hjælpepakkerne blev 

vedtaget.  

Der forhandles med Danske Regioner om at indgå en midlertidig aftale om, at 

fysioterapeuter kan udføre tele- og videokonsultationer under 

praksisoverenskomsten.  

(Aftalen faldt på plads mens hovedbesyrelsesmødet blev afholdt. Aftalen 

betyder, at praktiserende fysioterapeuter kan tilbyde konsultation for de 

patienter, hvor det giver mening. Der kan ydes rådgivning og vejledning over 

telefon eller video til patienter, som er henvist fra egen læge. Aftalen træder i 

kraft 25. marts 2020.) 

Sekretaraitet gjorde rede for, at der er mange henvendelser fra medlemmer. 

På de travle dage har der været mere end 500 henvendelser af forskellige 

karakter. Mange spørger til, hvordan kritisk behandling skal fortolkes, og flere 

er frustrerede over, at de ikke kan få mere klare tilkendegivelser, og at det er 

overladt til dem selv at foretage den faglige vurdering. I samtalerne med 



  

medlemmerne lægges der endvidere vægt på at fortælle om de opdaterede 

retingslinjer for hygiejne fra Seruminsitittutet.  

Der har været mange henvendelser fra medlemmer fra praksissektoren, der i 

stort omfang søger vejledning i forhold til hjælpepakkerne samt spørger til 

mulighederne for videokonsultation. Henvendelserne fra medlemmerne fra 

kommuner og regioner tager endvidere sigte på at få afklaret 

arbejdstidsaftalen og brug af ferie.  

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer spurgte til, om der bliver koordineret med 

andre foreninger, som har privat sektor, eksempelvis Kiropraktorforeningen, 

og om der er ensartet praksis i forhold til fortolkning af Sundhedsstyrelsens 

vejledning om kritiske behandling. Der blev endvidere spurgt til, hvad 

proceduren er i forhold til fysioterapeuter og andre behandlere, som måtte 

vælge at holde klinikken åben.  

Tina Lambrecht svarede, at der foregår en begrænset koordinering med de 

øvrige foreninger, da værdien af en sådan indsats i den nuværende situation 

ikke er stor. Hun pegede på, at det er den enkelte fysioterapeut, som skal tage 

stilling til, om der er patienter, som har behov for at modtage kritisk 

behandling. Hvis en anden fysioterapeut mener, at vedkommende ikke agerer 

på rettet vis, er der mulighed for at indklage pågældende fysioterapeut for 

kollegialt råd.  

Et hovedbestyrelsesmedlem bad om, at hovedbestyrelsesmedlemmerne får 

tilsendt al vigtig korrespondance om Corona-krisen, såde kan holde sig ajour 

og svare på henvendelser fra medlemmer. Hun foreslog endvidere, at 

kommunikationen til medlemmerne blev intensiveret, eksempelvis i form af en 

video, hvor der dagligt gøres rede for, hvad foreningen har foretaget sig i 

relation til Cororna-krisen. Derudover pegede hun på, at det vigtigt 

systematisk at evaluere indsatsen med henblik på at kunne stå bedre rustet 

ved en kommende epidemi.  

Et hovedbestyrelsesmedlem fortalte, at hun havde sendt mail til samtlige 

tillidsrepræsentanter i regionen og har fået mange svar tilbage, hvor de 

enkelte tillidsrepræsentanter gør rede for situationen. Svarene giver et godt 

billede af, hvordan situationen gribes meget forskelligt an på de enkelte 

arbejdspladser. De vigtigste pointer fra svarende bliver samlet i et dokument 

og sendt til sekretariatet.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at hovedbestyrelsen snarest bør 

have den drøftelse om, hvordan offentlige ansatte medlemmer kan vise 

solidaritet med medlemmerne i den private sektor.  

Et hovedbestyrelsesmedlem efterlyste en oversigt over, hvad der er i spil for 

medlemmerne på det offentlige område. Eksempelvis i forhold til 11 timers 

reglen, bestemmelserne om selvtilrettelæggelse m.v.  



  

Sekretariatet svarede, at der i samarbejde med Ergoterapeutforeningen er ved 

at blive udarbejdet en rammeaftale, som bør ligger klar i løbet af få dage, og 

efterfølgende bliver sendt til hovedbestyrelsen.  

Et hovedbestyrelsesmedlem pegede på, at mens hovedbestyrelsen i Danske 

Fysioterapeuter har valgt at lægge forhandlingsretten ud til de enkelte 

tillidsrepræsentanter, har andre organisationer en anden tradition og mere 

centralistisk tilgang til, hvordan rammeaftalen skal udmøntes lokalt. Det kan 

give nogle udfordringer.  

Tina Lambrecht pegede på, at Forhandlingsfællesskabet opfordrer til, at der 

bliver udvist smidighed og fleksibilitet på alle niveauer, såvel blandt ledelse 

som tillidsrepræsentanter i forbindelse med Corona-krisen, og at der kan blive 

tale om at flytte rundt på opgave og ansvarsområder på tværs af sektorer. 

Eksempelvis at lærere og pædagoger kommer til at løse opgave på 

sundhedsområdet.  

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om der er taget initiativer over for 

regionerne med henblik på at gøre opmærksom på muligheden for at oplære 

lungefysioterapeuter i brugen af respiratorer.  

Sekretariatet svarede, at foreningen har bedt om input fra Lederrådet og har 

været i dialog med DSF og en række faglige selskaber for at kortlægge, hvad 

fysioterapeuter kan byde ind med i den nuværende situationen.  

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte, om det bliver registeret, hvor mange 

medlemmer, som benytter fysio.dk, og hvilke oplysninger de søger.  

Sekretariatet svarede, at strategien er at lede medlemmerne hen til FAQ’en, 

hvor de kan finde svar på de vigtigste spørgsmål. Her har været 30.000 besøg 

inden for den seneste tid. Dertil kommer de mange henvendelser, som foregår 

over Facebook. Når man besøger fysio.dk kommer en lille pop-up-boks, hvor 

man har mulighed for at skrive, om informationerne var nyttige, eller om der 

mangler yderligere informationer om bestemte emner. FAQ bliver dagligt 

opdateret og indeholder oplysninger om, hvad der foregår i Danske 

Fysioterapeuter, eksempelvis at hovedbestyrelsen mødes for at drøfte 

Corona-krisen.  

Et hovedbestyrelsesmedlem spurgte til nødberedskaber i kommuner og 

regioner, hvor de hjemsendte offentlige ansatte er selvskrevne til at indgå. 

Spørgsmålet er, om resten af medlemsskaren skal opfordres til at melde sig til 

de jobbanker, som er oprettet i forbindelse med nødberedskaberne. Og hvad 

de afledte konsekvenser kan være i forhold til løn, hjælpepakker m.v.  

Sekretariatet svarede, at problemstillingerne er ved at blive undersøgt.  

Tina Lambrecht konkluderede, at hovedbestyrelsen skal have en drøftelse om 

solidaritet mellem offentligt ansatte og selvstændige og privatansatte. Der 



  

arbejdes videre med at korlægge, hvilke områder fysioterapeuter kan spille ind 

og løse nye opgaver og funktioner under Corona-epidemien, og der gøres 

alene opmærksom på, at mange kommuner og regioner efterspørger 

sundhedsfaglige kompetencer, og at man i den forbindelse kan tage stilling til, 

om man ønsker at melde sig til nødberedskabet. Og så skal der foretages 

evaluering af indsatsen i forbindelse med Corona-krisen.  

 

5 Eventuelt  

Hovedbestyrelsen besluttede på baggrund af den igangværende Corona-

epidemi at aflyse den planlagte regionsbestyrelseskonference, der skulle finde 

sted 27. og 28. maj 2020 i Odense. Ingen ved, hvordan situationen er i 

slutningen af maj, hvor der stadig kan være smitterisiko. Dertil kommer, at det 

må forudses af medlemmerne får travlt på arbejde, når situationen engang 

bliver normal igen. Derfor valgte hovedbestyrelse af aflyse.  

Hovedbestyrelsen afholder ekstraordinært møde via Skype tirsdag den 31. 

marts fra klokken 9.00 – 12.00. Derudover afholdes endnu et ekstraordinært 

HB-møde umiddelbart efter påske.  
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