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      5. februar 2010 
                          J.nr. 421.1 
                          /jpc 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.  
 
Til stede: Johnny Kuhr  

  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht  
  Tina Frank    
  Brian Errebo-Jensen  

 Marianne Breyen 
Tine Nielsen 
Solvejg Pedersen  

 Lene Christoffersen  
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold  

Eva Hauge  
Agnes Holst (observatør for de studerende) 

 
Afbud: Ingen 
  
Fra sekretariatet: 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Esben Riis 
 Karen Langvad pkt. 3.1 & 3.3 
 Mette Birk Berger  
    
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 19.11 – 06.01.2010 
 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer 
 
Indstilling: 
At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev foreslået at konference oversigten lægges ind på Mitfysio. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Dokumentet lægges fremover ud på MitFysio 
 
Lise Hansen og Tine Nielsen deltager i konference vedr. 25 år med afdelingsledelse. 
  
2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning. 
 
Resume: 
Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmø-
der. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der skal et punkt på om ansættelse af ny direktør – i februar. 
Der skal et punkt på om regnskab 2009 – enten i april eller maj. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer - udsat fra 
forrige møde 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen anmoder Videnskabeligt Råd om at bidrage med råd og vejledning i forhold til 
fremadrettet støtte til fysioterapirelevant forskning – herunder tilvejebringelse af samlet overblik 
over aktuelle forskningsmiljøer og behov for nye. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har ønsket en drøftelse af fremadrettet støtte til forskningsmiljøer for fysioterapi-
relevant forskning.  
 
Vedlagte notat giver en oversigt over tidligere og aktuel støtte. Det drejer sig om støtte til Forsk-
ningsinitiativet for fysioterapi på Syddansk Universitet og det kliniske professorat i muskuloskeletal 
rehabilitering ved Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. 
 
Med henblik på fremadrettet at have et fyldestgørende overblik over fysioterapirelevante forsk-
ningsmiljøer og relevant behov for udvikling af nye foreslås det, at der udarbejdes et materiale, 
som tilgodeser dette formål under inddragelser af Videnskabeligt råd. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev fremhævet, at der er et dilemma omkring støtten til forskningsmiljøet eksempelvis på SDU 
(Syddansk Universitet). Spørgsmålet er, om man bremser initiativet ved at afvikle støtten på 
nuværende tidspunkt. Men på den anden side har forudsætningen for støtten været, at den var 
midlertidig. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at praksisfonden ved siden af foreningen har støttet 
forskningsinitiativet. Der mangler dog konkret dokumentation fra SDU for anvendelsen af de 
økonomiske midler. SDU er blevet rykket herom flere gange. Det blev fremhævet, at foreningen 
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har en forpligtelse til at følge op og stille krav til de forskningsmiljøer, der støttes. Hertil blev det 
bemærktet, at der følges op i FIF (Forskningsinitiativet for fysioterapi) følgegruppen.  
 
 En fortsat prioritering af midler har betydning for de andre projekter som Praksisfonden har et 
ønske om at støtte de kommende år – eksempelvis arbejdet med udviklingsklinikker i de fem 
regioner. Hertil blev det bemærket, at støtten til P.hD’ere er en forudsætning for, at der kan 
arbejdes med udviklingsklinikker.  
 
Det blev bemærket, at der burde opstilles nogle mere generelle retningslinjer for foreningens støtte 
til eksterne forskningsprojekter. Der blev i forlængelse heraf efterlyst en principiel drøftelse af 
niveauet og den tidsmæssige udstrækning af forskningsinitiativer. 
 
Der blevet givet udtryk for, at foreningen er bundet af et ansvar over for forskningsinitiativet på 
SDU indtil der er fundet ekstern finansiering. 
 
Det blev foreslået, at der laves en plan for støtte og afviklingen af støtten af forskningsinitiativet i 
fremtiden. 
 
Et levende forskningsmiljø er en forudsætning for at få etableret en kandidatuddannelse inden for 
fysioterapi. Det er vigtigt, at få disse sammenhænge bragt frem i lyset. Et spørgsmålet er, om 
foreningen skal satse på at støtte uddannelse af P.hD’ere i stedet for at støtte forskningen direkte. 
Der er behov for en strategi, og at der træffes en beslutning herom. 
 
En øget indbetaling til forskningsfonden blev drøftet. Dette skal drøftes frem mod 
repræsentantskabsmødet. 
 
Der bør ligge et klart oplæg inden repræsentantskabsmødet omkring hovedbestyrelsen holdning til 
foreningens fremtidige politik i forhold til støtte af forskningsmiljøer. Indholdet i en sådan strategi 
kunne være en udmelding om, at forskningsinitiativerne fortsat støttes i en årrække. 
 
Det blev klarlagt, at forretningsgangen omkring støtte fra praksisfonden er, at fonden kun kan 
støtte initiativer, som der opnås enighed om med danske regioner. UPP har historisk forholdt sig 
overordnet til uddelingerne fra Praksisfonden. Men det er hovedbestyrelsen, der bør ligge en 
strategi for foreningen på området. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At anmode Videnskabeligt Råd om at bidrage med råd og strategiforslag i forhold til fremadrettet 
støtte til fysioterapirelevant forskning – herunder tilvejebringelse af et samlet overblik over aktuelle 
forskningsmiljøer og behov for nye. 
 
At der herefter foretages en fornyet strategisk drøftelse af foreningens støtte til forskningsmiljøer i 
hovedbestyrelsen. 
 
3.2 - Udkast til strategi for uddannelse i fysioterapi 
 
Indstilling 
At udkast til Strategi for uddannelse i fysioterapi drøftes med henblik på kvalificering 
 
 Resume 
I forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af Strategi for professionsudvikling i Hovedbesty-
relsen i foråret 2009 er det besluttet, at området uddannelse i fysioterapi skal uddybes med henblik 
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på, at Hovedbestyrelsen kvalificerer sin politiske strategi på området med særlig fokus på grund-
uddannelsen for fysioterapeuter.  
 
Udvalg for professionsudvikling og uddannelse har udarbejdet dette første udkast, som nu præsen-
teres for HB til drøftelse med henblik på yderligere kvalificering. Perspektivet i notatet er uddannel-
se i fysioterapi samlet set med reference til Bologna-deklarationen og den danske kvalifikations-
ramme.  
 
Notatet forholder sig til de aktuelle og fremadrettede muligheder for at uddanne sig til og videreud-
danne sig som fysioterapeut, og udpeger som strategiske mål, 
 

• At der etableres en kandidatuddannelse i fysioterapi, som sikrer et højt fagligt og vid-
denskabeligt grundlag for fysioterapipraksis 
 

• At der etableres en toning på professionsbacheloruddannelsen i et samarbejde mellem pro-
fessionshøjskole og universitet, som sikrer direkte adgang til kandidatuddannelse 

 
Der opfordres til, at notatet læses sammen med notatet Professionsudvikling og akademisering i 
fysioterapi udarbejdet af Videnskabeligt råd og udleveret på HB-mødet 15. december 2009.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var indledningsvis en redegørelse for drøftelserne i udvalg for processionsudvikling og 
uddannelse samt kommentarerne fra mødet med studielederne. Der skal laves en model for 
crossover mellem professionsuddannelserne og forskeruddannelserne på universiteterne. 
 
Der blev redegjort for , at underviserne fra can. scient san på Aarhus Universitet har peget på, at 
det er en udfordring at uddannelsen i fysioterapi er for kort til eksempelvis, at nå at få undervisning 
i videnskabsteori. Desuden er det en udfordring, at underviserne generelt ikke har en 
universitetsmæssig baggrund med forskningserfaring. Hvis undervisningen skal op på et 
universitært niveau bør underviserne være lektorer med universitær baggrund. 
 
Hertil blev det bemærket, at mange undervisere på universitet i dag ikke er lektorer men P.hD 
studerende eller studerende på uddannelserne. 
 
Der blev efterlyst en uddybning af begrebet toning af uddannelserne. Hertil blev det bemærket, at 
det særligt vedrørte en ændring af grunduddannelsens indhold med henblik på at matche de 
universitære krav eksempelvis undervisning i videnskabsteori. Toning af uddannelserne kan også 
vedrører tilknytningen af den kliniske praksis. Det blev klarlagt, at toningsbegrebet kan være meget 
bredt – i denne sammenhæng handler det om, at foretage ændringer i grunduddannelsen, således 
at der skabes mulighed for at studerer videre på universitet. 
 
Det blev bemærket, at styrken ved oplægget er, at det beskriver, hvad status quo er i dag. Skal det 
være et strategi papir, skal det tydeligere pege i retning af, hvilke konkrete skridt der skal tages for 
at nå målet om sammenhæng mellem grunduddannelsen og en universitær overbygning. 
 
Det blev klarlagt, at holdningspapiret fra Sundhedskartellet vedrørende professionsmasteren 
fortsat er udtryk for foreningens holdning.   
 
Der blev spurgt til, hvorvidt målet var, at det var kun et udvalg af studerende der skulle have 
mulighed for at læse videre på universitærtniveau. Det blev klarlagt, at det på kort sigt, kunne være 
et udvalg af studerende der supplerede op med fag, der gjorde den studieegnede på universitet, 
mens det langsigtede mål er, at alle studerende på uddannelsen skal have denne mulighed. 
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Nogle af formuleringerne kan måske gøres mere ”runde” med henblik på at nå målet step by step,  
men vi skal fortsat være ambitiøse på lang sigt. 
 
Der blev i forlængelse heraf foreslået, at clearer papiret med studielederne. 
 
Notatet bør udvikles i relation til status med erfaringerne på de enkelte professionsuddannelser 
rundt om i landet. 
 
Der blev efterlyst en klar holdning til udviklingen af de mange masteruddannelser inden for 
området. Får samfundet nok ud af satsningen? Spørgsmålet er, hvad gør masteruddannelserne af 
gode ting for faget? 
 
Det blev klarlagt, at papiret først og fremmest var tænkt som et internt strategipapir i foreningen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At papiret gennemskrives på baggrund af hovedbestyrelsens behandling 
At det reviderede notat behandles igen i udvalg for professionsudvikling og uddannelse med hen-
blik på kvalificering heraf  
At hovedbestyrelsen herefter får forelagt udkast til revideret notat. 
 
3.3 - Faglige selskaber for fysioterapi 
 
Indstilling: 
At det reviderede notat drøftes med henblik på kvalificering. 
 
At det foreslåede formaliserede samarbejde med Profession og kompetence besluttes herunder 
det estimerede budget for konsulentfunktion. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen blev på HBM i april 2009 præsenteret for et første udkast til beskrivelse af vi-
denskabelige selskaber for fysioterapi.  
 
HB var positiv overfor initiativet, men ønskede, at de nye selskaber skulle benævnes faglige sel-
skaber frem for videnskabelige selskaber med henblik på ikke at signalere et urealistisk højt ambi-
tionsniveau. Beslutningen på HBM var, at der skulle arbejdes videre med initiativet og rapporteres 
tilbage til HB efter den planlagte workshop med fagfora og faggrupper i august 2009. 
 
Workshoppen er nu afholdt, og der foreligger et referat fra workshoppen (vedlagt) samt et revideret 
notat vedrørende faglige selskaber i fysioterapi (vedlagt). 
 
Af referatet fremgår det, at fagfora og faggrupper er positive overfor ideen om udvikling af faglige 
selskaber. Der er en vis usikkerhed overfor, om fagfora og faggrupper har de nødvendige ressour-
cer til at indfri ambitionerne, men der er i overvejende grad enighed om, at initiativet er både godt 
og nødvendigt.  
 
Det blev på workshoppen besluttet, at der skulle udarbejdes et revideret notat vedrørende faglige 
selskaber, som mere konkret kommer med bud på, hvad der forventes af et fagligt selskabDet blev 
endvidere besluttet, at der skulle tages stilling til, hvordan foreningen centralt kan tænkes at spille 
en rolle med henblik på at imødekomme ovennævnte usikkerhed. 
 
Notatet foreligger nu til drøftelse og kvalificering i HB forud for fremsendelse til fagfora og faggrup-
per som oplæg til det videre arbejde. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev efterspurgt en principiel stillingtagen til, hvorvidt der skal arbejdes videre med ideen om 
faglige selskaber. Desuden kan papiret kvalificeres yderligere på baggrund af kommentarer fra 
mødet. 
 
Det blev foreslået, at papiret udbygges med forskellige organisatoriske scenarier, og at der 
anvendes en ½ dag til at drøfte betydningen af de forskellige scenarier.  
 
Der blev efterlyst uddybende kommentarer fra møderne med Faggrupper, Fagfora og Fraktioner.  
Det blev bemærket, at en eventuel beslutning om faglige selskaber vil også betyde en ændring af 
repræsentantskabets sammensætning.  
 
Der var en drøftelse af muligheden for fortsat at stille krav om, at man skal være medlem af 
foreningen for at være medlem af de faglige selskaber. En beskrivelse af den konkrete 
organisering af de faglige selskaber er væsentlig at tage stilling til, når forslaget om faglige 
selskaber drøftes. 
 
Det er vigtigt at sikre ejerskab til ideen omkring faglige selskaber hos faggrupper og fagfora under 
Danske Fysioterapeuter. Det kan eksempelvis ske ved at drøfte en konkret model for 
organiseringen, når der forelægger et udkast hertil.  
 
Faggrupper og fagfora har en økonomisk udfordring i relation til at sikre udviklingen af faglige 
selskaber med de opgaver, der vil ligge inden for disse.  
 
Desuden blev det fremhævet, at dannelsen af faglige selskaber kræver meget frivilligt arbejde. 
 
Det blev bemærket, at faggrupper og fagfora er blev opfordret til at drøfte ideen med faglige 
selskaber på de kommende generalforsamlinger. Sekretariatet har tilbudt at deltage i disse. 
 
Det er vigtigt, at forholde sig til hvordan sammenhængen mellem de otte hovedspecialer og de 
faglige selskaber skal håndteres. 
 
Der blev udtrykt ønske om en beskrivelse af nogle scenarier for, hvilken betydning dannelsen af 
faglige selskaber kan have for foreningen på sigt. 
 
Hvis der ønskes en ”bottom-up proces” er det vigtigt at lade initiativet vedr. udviklingen af faglige 
selskaber komme fra faggrupperne og fagforaerne selv. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At sekretariatet skal gå videre med en kvalificering af forslaget om faglige selskaber.  
 
At der beskrives en række mere konkrete scenarier omkring mulige organiseringer 
 
At der foretages en vurdering af de forskellige scenariers betydning i relation til foreningens udvik-
ling 
 
At der laves en nærmere beskrivelse af de økonomiske udfordringer 
 
At den tætte tilknytning til faggrupper og fagfora i relation til forarbejdet vedrørende dannelsen af 
faglige selskaber fortsættes 
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At der udarbejdes en tidsplan for den videre behandling af forslaget med henblik på at få en indle-
dende drøftelse af muligheden for at lave faglige selskaber på det kommende repræsentant-
skabsmøde. 
 
3.4 - Udpegning til råd og udvalg mm.  
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen fremover delegerer kompetencen til at finde medlemmer til redaktionspanelet 
til sekretariatet.  
 
At hovedbestyrelsen via HB orientering får løbende informationer om ændringer i redaktionspane-
lets sammensætning 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen udtrykte på HBM 14/15-09/09 ønske om, at få et overblik over, hvorledes ud-
pegning foregår til råd og udvalg mv. i foreningen. 
 
Vedlagt er et notat, der beskriver hvorledes udpegningen foregår. Desuden er der vedlagt en over-
sigt over udvalg og råd mv. i foreningen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var tilslutning til forslaget. 
  
Konklusion: 
At hovedbestyrelsen fremover delegerer kompetencen til at finde medlemmer til redaktionspanelet 
til sekretariatet 
 
At hovedbestyrelsen via HB orientering får løbende informationer om ændringer i redaktionspane-
lets sammensætning 
 
At sekretariatet opdaterer listerne over både interne og eksterne udvalg.  
 
3.5 - Evaluering af indsatsen i forbindelse med kommunalvalgkampen 
 
Indstilling: 
Det foreslås, at hovedbestyrelsen tiltræder evalueringens perspektiveringer. 
Resume: 
Foreningens sundhedspolitiske satsning i 2010 har været rettet mod at gøre foreningen synlig i 
den lokale debat i tiden op til i valget kommuner og regioner i efteråret 2009. 
I nærværende notat gives en redegørelse for foreningens indsats i forbindelse med de lokale valg. 
Som bilag er en oversigt over presseklip. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet bemærkede, at der er en del læring i at gennemføre sådanne projekter. Både i 
sekretariatet og i regionerne. 
 
Det blev bemærket, at ambitionerne omkring at bruge valgmøderne til at komme i dialog med 
politikerne måske ikke var det rigtige at bruge ressourcer på. Det har været meget tidskrævende at 
finde relevante møder og komme rundt til valgmøderne. Det kan i stedet være en fordel at få 
politikerne i tale i medierne. Det positive ved at gå til valgmøder er dog muligheden for at få en tæt 
dialog med politikerne, da der ofte ikke er mange deltagere. 
  
Det blev bemærket, at ventetidsundersøgelsen var god og anvendelig. 
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Det blev bemærket, at interessen for at deltage i kampagnen var meget lille i regionsbestyrelserne. 
Desuden er det væsentligt, at forholde sig til, hvad man forventer af regionsbestyrelserne, der 
arbejder på frivillig basis. En anden udfordringer er, at det kan være svært at overvinde 
usikkerheden omkring deltagelsen i den offentlige debat fx via læserbreve.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tiltrådte evalueringens perspektiver. 
 
3.6 - Indgåelse af hovedaftale samt ny § 28 i standardoverenskomsten 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at HB godkender Hovedaftalen og ny § 28 i standardoverenskomsten vedrørende 
retsforhold. 
 
Resume: 
Indgåelse af Hovedaftale med HK/Privat 
Standardoverenskomsten for kliniksekretærer indeholder et afsnit om retsforhold som har til formål 
at afklare hvorledes forskellige typer af tvister og uoverensstemmelser skal afklares. Bestemmel-
serne er dog meget uklare og er blevet fortolket forskelligt af parterne gennem en årrække. Derfor 
var der efter seneste OK fornyelse i 2007 enighed mellem parterne om at modernisere afsnittet før 
næste overenskomstfornyelse. Danske Fysioterapeuter ønskede at ”normalisere” afgørelsen af 
tvister, så det lignede det øvrige arbejdsmarked – eksempelvis er det i den eksisterende overens-
komst uklart, om parterne såfremt der ikke opnås enighed om fornyelse af overenskomsten kan 
indbringes for en voldgiftsret med henblik på at aftale en fornyelse af overenskomsten, herunder 
lønforbedringer.  
 
Danske Fysioterapeuter foreslog på den baggrund at tage udgangspunkt i eksisterende hovedafta-
ler på sammenlignelige områder og tilrette overenskomsttekstens § 28 til dette.  
Tandlægeforeningen, PLO og nu også Kiropraktorforeningen har meget enslydende hovedaftaler 
med HK vedr. løsning af tvister i forbindelse med overenskomster for kliniksekretærer. 
 
Den hovedaftale, der nu ligger til politisk godkendelse hos parterne er stort set identisk med sam-
me aftale for Kiropraktorer og Tandlæger. Dog er den tilrettet for at tage højde for, at der på vores 
område er tale om en standardoverenskomst, som kan tiltrædes lokalt (lokal overenskomst mellem 
klinikken og HK afdelingen). 
 
Principperne for tvisteløsning i hovedaftalen: 
 

• Sager om overenskomstbrud afgøres ved arbejdsretten 
• Fortolkningstvister afgøres ved faglig voldgift 
• Tvister i forbindelse med afskedigelser kan indbringes for LO & DA’s afskedigelsesnævn 
• Uenighed om fornyelse af overenskomsten afgøres ved kollektive kampskridt (strejke/(lock 

out)   
 
Ændringer i forhold til det nuværende 
Indholdsmæssigt er det særligt to områder der er ændret: 
Det er nu fastlagt, at uenighed om fornyelse af overenskomsten skal bilægges gennem kon-
flikt/kollektive kampskridt. Dette gør det mere besværligt for begge parter ikke at blive enige ved 
forhandlingsbordet, da man risikerer at skulle ud i strejke eller lockout. Det er sekretariatets vurde-
ring at denne konfliktmodel særligt vil lægge et større pres på HK for at nå en forhandlingsløsning 
frem for at skulle mobilisere en konflikt/strejke for at få overenskomstforbedringer hjem. 
 
Det er ligeledes fastlagt at tvister i forbindelse med afskedigelser kan indbringes for LO og DA’s 
afskedigelsesnævn. Dette betyder en hurtigere og billigere tvisteløsning, end hvis den enkelte kli-
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nik selv skulle håndtere en retssag ved domstolene. Denne ændring vurderes at være til gavn for 
begge parter. 
 
Forelagt UPP 
Samme indstilling er blevet forelagt UPP og godkendt på deres møde den 9. december 2009.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev klarlagt, at overenskomsten omfatter ca. 50 ansatte HK sekretærer på landsplan. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte Hovedaftalen og ny § 28 i standardoverenskomsten vedrørende rets-
forhold. 
 
3.7 – Kontingentstruktur 
 
Indstilling: 
At fysioterapeuter, som læser videre på en suppleringsuddannelse eller kandidatuddannelse får 
tilbud om nedsat kontingent svarende til 25% af det ordinære kontingent. Kontingentændringen 
fremlægges til vedtagelse på repræsentantskabsmødet 2010.  
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 19. August 2009, at der skulle foretages en analyse af  
 
kontingentstrukturen, og at der i den forbindelse skulle ses på kontingenter for forskellige typer 
studerende.  
 
Ved en analyse af kontingentstrukturen er der ikke fundet anledning til en grundlæggende ændring 
af strukturen. Sekretariatet opleverer ikke problemer med forståelsen af og accept af kontingent-
reglerne, fx. reglerne for nedsat kontingent. Reglerne for nedsat kontingent ligner med små variati-
oner reglerne i andre faglige organisationer, fx Ergoterapeutforeningen, Danske sygeplejeråd og 
Danske Bioanalytikere. Det er således vurderingen, at der alene er behov for en justering af kon-
tingentet for fysioterapeuter, som læser videre på fuld tid.  
 
Det foreslås, at fysioterapeuter som er under videreuddannelse på enten suppleringsuddannelsen 
eller kandidatuddannelsen (begge fuldtidsstudier) tilbydes et kontingent svarende til 25% af det 
ordinære kontingent. Baggrunden er, at der er tale om fuldtidsstudier, hvilket medfører en meget 
lav indtægt i form af SU evt. suppleret med lidt erhvervsindtægt. Desuden har Danske Fysiotera-
peuter en interesse i at bevare målgruppen som medlemmer af foreningen, under og efter videre-
uddannelsen.  
 
Den økonomiske konsekvens for Danske Fysioterapeuter vil med det nuværende kontingentniveau 
og med det nuværende antal studerende på supplerings- og kandidatuddannelser være ca. 90.000 
kr. pr. år.  
 
De gældende regler fremgår af vedlagte bilag.  
 
Da repræsentantskabet ifølge lovene (§6) fastsætter kontingentet, foreslås det, at forslaget frem-
lægges for repræsentantskabsmødet 2010. Såfremt forslaget vedtages, vil det således have virk-
ning fra 2011.  
 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var overordnet ikke tilslutning til, at der arbejdes videre med at lave en ny kontingentgruppe for 
fysioterapeuter, der videreuddanner sig.  
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Der findes inden for de eksisterende bestemmelser allerede mulighed for at få nedsat kontingent 
ved videreuddannelse på SU berettigede uddannelser. Kravet er, at medlemmet i såfald ikke må 
arbejde mere end 8 timer om ugen. 
 
Det blev fremhævet, at det kan være et problem at få økonomien til at hænge sammen, hvis man 
kun må arbejde 8 timer om ugen. Desuden er der nogle der læser videre, der ikke har mere SU 
tilbage – for dem er 8 timers arbejde langt fra nok. 
 
Der blev i stedet stillet forslag om, at gruppen ligestilles med gruppen af arbejdsløse. Det vil sige, 
at der blandt andet skal underskrives en tro og love erklæring omkring, at indtægten ikke overstiger 
den højeste dagpengesats.  
 
Det blev tilkendegivet, at der udover de økonomiske forhold også er et politisk perspektiv i forhold 
til det signal vi sender som forening ved at have et lavere kontingent. Vi vil jo meget gerne have, at 
medlemmerne videreuddanner sig. 
 
Konklusion: 
At den nuværende kontingentstruktur fastholdes 
 
At arbejdes videre med et ændringsforslag til repræsentantskabet, hvor der ses på behovene for 
justering af de nuværende regler i relation til bestemmelserne om den maksimale arbejdstid, mu-
ligheden for at sætte en anden maksimal tidsgrænse eller et maksimalt beløb for indtægten. Lige-
ledes ses der på vilkårene for efterlønnere i relation til arbejdstidskravene.   
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering   
 
4.1 - Referat fra udvalg vedrørende professionsudvikling og uddannelse 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Udvalg for professionsudvikling og uddannelse har afholdt møde 16. november 2009. 
 
Udvalget fremsender hermed referat af mødet til orientering til Hovedbestyrelsen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev efterlyst en drøftelse af, hvorledes arbejdsmarked ser ud for P.hd’ere efter de er færdige. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
Udvalget tager emnet vedr. P.hd  studerende på mødet igen med henblik på at forberede en drøf-
telse af punktet i hovedbestyrelsen. 
 
4.2 - Referat fra specialistrådsmøde den 27. november 2009 
 
Indstilling: 
At referatet af Specialistrådsmøde tages til efterretning.  
At orienteringen om godkendelse af 5 ansøgere til specialist i fysioterapi tages til efteretning 
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Resume: 
Specialistrådet drøftede status for specialistordningen.  
Rådet konkluderede med et forslag til sekretariatsmæssig opdatering/revision af ordningen.  
Forslag til revision vil senere tilgå HB. 
 
5 medlemmer havde indsendt ansøgning til godkendelse.  
Alle blev godkendt, således: 
Muskuloskeletal fysioterapi: Jens Erik Jørgensen   
Neurofysioterapi: Marie Almkvist Muren           
Idrætsfysioterapi: Dorte Nielsen, Rikke Beyer      
Pædiatrisk fysioterapi: Mariann K Wowern      
Fysioterapeutisk speciale i Rehabilitering: Marie Almkvist Muren 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev udtryk ønske om, at se på en fornyet niveauddeling, fordi den øgede akademisering 
betyder, at der kommer nye kompetencer inden for faget, og det betyder at det traditionelle 
ekspertbegreb kommer i fokus i den forbindelse.  
 
Der blev efterlyst informationer omkring recertificering. Hvad sker der med eksperterne? - har 
nogle af dem lyst til at læse videre? 
 
Der skal inden for en overskuelig fremtid være en drøftelse af specialistordningen.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede: 
 
At tage referatet af Specialistrådsmødet til efterretning.  
At tage orienteringen om godkendelse af 5 ansøgere til specialist i fysioterapi til efteretning 
At der skal være en drøftelse af specialistordningen.  
 
4.3 - Referat fra udvalg for sundhedspolitik og analyse 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning  
 
Resume: 
Vedlagt er det godkendte referat fra mødet i udvalg for sundhedspolitik og analyse den 14. decem-
ber 2009. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at møderne fungerer rigtig godt – der et godt samspil mellem 
udvalgsmedlemmerne. 
 
Der var en drøftelse omkring anvendelse af navne i udvalgsreferaterne.  
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. Der ønskes en præcisering af, at genoptræning er ikke en del 
af den vedligeholdende træning jf. referatet på side 5. 
 
At det er op til udvalgene selv at bestemme, hvilken måde udvalgsreferaterne udarbejdes. 
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4.5 - Referat af møde i UPP den 9. december 2009 
 
Indstilling: 
At orienteringen om referatet tages til efterretning. 
 
Resume: 
Udvalget for Praksis og Privat havde et udvalgsmøde den 09-12-2009. Blandt emner til drøftelse 
var: 

- Krav til fornyelse af overenskomsterne 
- Hovedaftale med HK samt fornyelse af HK-overenskomsten 
- Evaluering af UPP’s arbejde 
- SU-medlemmernes opgavevaretagelse 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærktet, at navnene på sekretariatetsmedarbejderne bør adskilles i forhold til navnene 
på medlemmerne af udvalgene. 
 
Sekretariatet bemærkede at udvekslingen af krav kommer på hovedbestyrelsesmødet i april 
måned.  
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.4 - Sundhedsordning for medarbejdere i Danske Fysioterapeuter – Udsat fra forrige møde 
 
Indstilling: 
At orientering om sundhedsordningen tages til efterretning 
 
Resume: 
MED-udvalget har vedtaget en ny sundhedsordning for medarbejdere ansat i Danske Fysiotera-
peuter. Der er tale om en udbygning af den tidligere sundhedsordning, idet der som noget nyt gi-
ves tilskud til fitness eller anden sportsgren med op til 1.200 kr. pr. år pr. medarbejder. 
 
Desuden videreføres de eksisterende elementer i sundhedsordningen, således at ordningen dæk-
ker: 
 
Sundhedsordning 
• Tilskud til fitness eller anden sportsgren 
• Massageordning. Foreningen betaler op til 50 % af prisen pr. behandling. 
• Gymnastik/pilatesDanske Fysioterapeuter finansierer 100 % 
• Frugt 
• Tilskud til sund kantine 
• Støtte til motionsarrangementer som tilbydes alle medarbejdere i sekretariatet 
 
Behandling 
Tilskud til behandling i form af fysioterapi, psykolog, ryge- og alkoholafvænning eller tilsvarende 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var en drøftelse af niveauet af tilskuddet til kantinen. Der tages initiativ til at undersøge 
muligheden for at nedbringe udgifterne hertil. 
 
Der var desuden en drøftelse af grænsen mellem behandling og forebyggelse, og hvorvidt 
sundhedsordningen kunne ses som en sundhedsforsikring for medarbejderne. 
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Konklusion: 
Orientering omkring sundhedsordningen blev taget til efterretning 
 
Der tages initiativ til at undersøge muligheden for at nedbringe udgifterne til kantinedriften. 
 
4.6 - Opfølgning på næstformandsposten 
 
Indstilling: 
At sagen drøftes 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal følges op i forhold til næstformanden rolle og 
funktion i foreningen i forlængelse af at posten ikke længere er en fuldtidshonoreret post.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev lagt vægt på at næstformandsposten særligt var knyttet til rollen som næstformand for 
hovedbestyrelsen. 
 
Det blev bemærket, at foreningen er repræsenteret i mange sammenhænge på konferencer 
igennem hovedbestyrelsesmedlemmerne – så set ud fra dette perspektiv er foreningen fortsat 
meget synlig. 
 
Det er vigtigt, at have fokus på om der nogle gange er  nogle ”huller” i repræsentantionen af 
foreningen udadtil.  
 
Konklusion: 
Sagen blev drøftet. 
 
I beretningen på repræsentantskabsmødet skal der være en redegørelse for den nye næstfor-
mands funktion i foreningen.  
 
5. Eventuelt 
 
E1. Honorering af menige medlemmer af hovedbestyrelsen  
Der var en afklaring af niveauet for honoreret for de menige hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
 
Janus Pill Christensen, referent 
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