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3. Sager til diskussion/beslutning 
 
Dagsorden: 

3.1 - Budget 2010 
Indstilling:  
At hovedbestyrelsen vedtager budget 2010. 
Resume: 
Der foreligger nu en revideret og opdateret udgave af budget 2010. Budgetændringer, som er 
besluttet på hovedbestyrelsens møde i november, er indarbejdet.  
 
Desuden er der indarbejdet en besparelse på ca. 140.000 kr. på diverse kurser på grund af en ny 
prisaftale med kursusstedet. Besparelsen er en delvis udmøntning af rammebesparelsen for 
2010 på møder, distribution og tryk i alt 250.000 kr.   
  
Budgettet for 2010 er præsenteret på aktivitetsniveau (opdelt efter afdelings- og projektkoder). 
Formålet har været at give hovedbestyrelsen et billede af, hvilke planlagte aktiviteter, der danner 
baggrund for budgettet, uagtet hvilken udgiftsart, der er tale om (fx b-indkomst, rejsegodtgørelse, 
trykkeriomkostninger). 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede om, at der havde været et møde med revisionen. Der skal i samarbejde 
med revisionen, udarbejdes et koncept så der er sammenhæng mellem afdelingskoderne – 
budget - opfølgning og regnskabet.  
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Der var indledningsvis afklarende spørgsmål til budgettet. 
 
 Der blev efterlyst en forklaring af, hvorfor der var forskel på brug af akutmidler pr. år. 
 
Sekretariatet oplyste, at når der havde været valg af TR i efteråret, blev der afholdt flere TR-
kurser i foråret efter. 
 Der blev udtrykt ønske om at får regnskabet for anvendelse af akutmidler udsendt særskilt. 
 
Det blev fremhævet, at følgende bør fremgå af noterne til budgettet:  
at en medarbejder i sekretariatet er lønnet af aktivitets- og udviklingspuljen  
Regionerne bidrager med besparelser på kr. 200.000 på driftsregnskab og kr. 100.000 via ophør 
af netværkspuljen. 
 
Konklusion: 
Budgettet 2010 blev vedtaget med bemærkninger. 
 
3.2 - Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer 
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 
fysioterapirelevant forskning.  
 
Vedlagte notat giver en oversigt over tidligere og aktuel støtte. Det drejer sig om støtte til 
Forskningsinitiativet 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 
forskningsmiljøer 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: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
3.3 – Multimedieskat 
Indstilling: 
At honorerede i Danske Fysioterapeuter ikke kompenseres som følge af multimedieskatten 
Resume: 
Med skattereformen sker der en skatteomlægning på en række områder, som gør at den enkelte 
får reduceret sin skattebetaling. 
 
Foreningen involverer sig ikke i den enkelte honoreredes skatteforhold og mellemværender med 
Skat. 
 
Derfor vil foreningen med indførelsen af den kommende multimedieskat ikke kompensere nogen 
honorerede herfor. 
 
Det kan oplyses, at de ansatte i foreningens sekretariat ikke vil blive kompenseret som følge af 
multimedieskatten 
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Der er forbindelse med sagens forberedelse blevet spurgt til, hvordan foreningens forholder sig til 
multimediebeskatningen af medlemmerne. I bilag 2 er der vedlagt en redegørelse herfor. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at reglerne om at sekretariatets medarbejdere ikke får kompensation for 
mulitimedieskatten er ok. I forlængelse heraf blev det bemærket, at det er underligt at foreningen 
skal rådgive medlemmerne om at de skal søge om kompensation. 
Sekretariatet orienterede om, at foreningen følger FTFs synspunkt, der også genfindes hos andre 
organisationer under FTF, om at udgifterne til multimedieskat skal dækkes af arbejdsgiverne.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
3.4 - Referat fra Etisk Udvalg møde den 9. september 2009 
Indstilling: 
At forslag til revideret Kommissorium for Etisk Udvalg godkendes 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
Udvalget behandlede bl.a. følgende emner: 
Revidering af udvalgets kommissorium til indstilling. 

Tematisering på møderne. Temavalg. 

Mødets temadrøftelse: Autorisationsloven, konsekvenser og professionens etiske  
dilemmaer.  
I referatet indgår drøftelser og fokusområder. Emnet afsluttes ved henstilling til 
førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 

Nordisk Forum for Etik,  
Netværksdannelse i Norden/WCPT. Deltagelse i WCPT Congress 2011 

TR – en lus mellem flere negle 
       Orientering vedr. etiske dilemmaer i TR sager. Møde i Region Sjælland.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet oplyste, at ændringen er modernisering af sprogbruget i kommissoriet. 
 
Det blev bemærket, at der skal noget om etik i fagbladet.  
Det overordnede spørgsmål er, hvordan foreningens for formidlet etiske diskussioner til 
medlemmerne. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte kommissoriet. 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
3.5 - Deltagelse i praksiscertifikat for praktiserende udenfor overenskomst 
Indstilling: 
Udvalget for Praksis & Privat indstiller til hovedbestyrelsen, at selvstændige udenfor 
overenskomst tilbydes deltagelse på praksiscertifikatet uden egenbetaling 
 
Sekretariatet indstiller i forlængelse heraf, at Hovedbestyrelsen bevilger 24.000 kr. til at afsætte 
et begrænset antal pladser (op til 5 pr. modul) indenfor den eksisterende planlagte kursusaktivitet 
til den nye målgruppe  
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Resume: 
Udvalget for praksis og privat har den 15. til 16. juni 2009 afholdt møde. Udvalget drøftede, om 
praktiserende udenfor overenskomst skal have en rabat i forhold til deltagelse i praksiscertifikatet, 
og hvordan denne i givet fald skal finansieres. Der var enighed om at indstille til 
Hovedbestyrelsen, at fysioterapeuter uden for overenskomst skal kunne deltage uden 
brugerbetaling på praksiscertifikatet, og at finansieringen skal ske via kontingentmidler. 
Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et notat med to forskellige økonomiske modeller: 
 

1) Udbuddet af praksiscertifikatkurser øges med udgangspunkt i potentielle kursister fra 
målgruppe. Pris 480.000 kr. fordelt på 3 år, hvorefter udgiften vil falde. 

2) Reservation af 5 pladser indenfor det eksisterende kursusudbud til den nye målgruppe. 
Pris: 24.000 kr. årligt, såfremt administrationsomkostninger fortsat afholdes fuldt ud af 
praksisfonden   

 
5 pladser svarer til 1/6 af pladserne på kurserne og forholdsmæssigt mere end gruppens 
medlemstal. Det vil efter forårets kurser blive evalueret om antallet er passende i forhold til 
efterspørgslen hos begge grupper.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling:  
Det blev bemærket, at det er godt at foreningen gør noget konkret for denne gruppe.  
 
Det blev foreslået, at der betales et symbolsk beløb, så man ikke bare vælger praksiscertifikatet, 
fordi det er gratis. Der blev også spurgt til, om der er krav til, hvor mange timer man arbejder. 
 
Det blev foreslået, at udvide antallet af pladser på praksiscertifikatet, hvis der er mange der ikke 
kan komme med i forårets kursus.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen vedtog indstillingen. 
 
3.6 - Referat af TR-rådsmøde 
Indstilling: 
At indholdet i pjecen om TR-rollen godkendes 
At referatet i øvrigt tages til efterretning. 
 
Resume: 
Hovedemnet på mødet var endelig formulering af et udkast til Danske Fysioterapeuters vision og 
strategier på TR-området ”Morgendagens TR” og nogle afledte ændringer i den vejledende 
opgavebeskrivelse. 
 
På mødet drøftede vi desuden TR-vilkår som opfølgning på TR-undersøgelsen og de første 
planer for Årskonferencen 2010. 
 
Desuden vendte vi de sædvanlige punkter med orientering omkring hovedbestyrelsen, 
sekretariatet og fra TR-rådets medlemmer bl.a. om hvad der foregår i regionerne omkring 
beslutningsforaene. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev afgivet følgende bemærkninger til udkastet til TR-pjecen: 
Ordet samarbejde og dialog indgår for få steder. Det blev bemærket, at det burde overvejs om 
formulering vedrørende ”at sikre god ro og orden på arbejdspladsen” var en tidssvarende 
formulering. Der skal desuden opfordres til at samarbejde med de andre TR fra andre 
organisationer. 
Endelig skal der sendes et signal om, at TR skal arbejde politisk, og at regionsformanden står til 
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rådighed. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte pjecen med bemærkning om, at man betoner samarbejde og 
dialog. 
 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
3.7 – FORTROLIG SAG 
 
3.8 - Hovedbestyrelseskonference 2010  
Indstilling: 
At Hovedbestyrelsen drøfter og godkender programmet for HB-konferencen 
Resume: 
Vedhæftet findes udkast til program for HB-konferencen 12. – 13. januar 2010. 
 
Hovedbestyrelsen har tidligere ønsket en indledende drøftelse af Plan 2012. Chefgruppen 
vurderer og indstiller til hovedbestyrelsen, at punktet udskydes til efter HB-mødet 18. februar 
2010. Begrundelsen er, at det vil være formålstjenligt at afvente næste status fra Plan 2010 
projektgrupperne i februar. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var flere der synes, der var for lidt tid til udvalgsstrukturen når der skal ses på: 
 Kommissorier 
 Sammensætning 
 Økonomi / budget 
 Valgt for hvor lang tid 
 Hvor mange møder 

 
Det blev bemærket at det er kedeligt, at flerfaglig forening ikke er et af emnerne. 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte programmet. 
 
4. Sager til orientering   
 
4.1 - Referat fra Videnskabelig Råd 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
Resume: 
Videnskabeligt råd har afholdt møde 9. november 2009. 
 
Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
4.2 - Temanotat fra Videnskabeligt Råd 
Indstilling: 
At temanotatet drøftes og tages til efterretning 
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Resume: 
Videnskabeligt råd fremlægger hermed sit første temanotat.  
 
Notatet behandler temaet Professionsudvikling og akademisering i fysioterapi. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev givet udtryk for at det er et rigtigt godt og inspirerende notat. 
 
Det blev udtrykt ønske om at få baggrundspapirerne i HB-orientering, samt at sagen ikke kun skal 
være til orientering, men sættes på som et pkt. 3 sag. Notatet bør desuden offentliggøres på 
hjemmesiden. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog notatet til efterretning. 
 
4.3 - Orientering om udmøntning af globaliseringsmidler til professionshøjskolerne  
Indstilling: 
At resultatet af globaliseringsforliget tages til efterretning. 
 
Resume: 
I 2006 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale 
Venstre om at etablere en globaliseringspulje, som skulle medvirke til at gøre Danmark til et 
førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Den samlede globaliseringspulje udgør 42,5 mia. 
kr. i perioden 2007-2012. Globaliseringspuljen udmøntes indenfor fem områder: Forskning og 
udvikling, innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt 
voksen- og efteruddannelse.  
Forligspartierne indgik den 5. november i år en aftale om udmøntning af globaliseringspuljen for 
2010-2012. Med aftalen fordeles i 2010 ca. 2,9 mia. kr. I alt bliver der fordelt godt 9 mia. kr. i 
2010-2012. 
De særligt relevante elementer for Danske Fysioterapeuter er  

• Aftale om udmøntning af midler til videregående uddannelser 
• Aftale om fordeling af midler til forskning og udvikling.  

 
Af disse fremgår det, at der er bevilliget 225,3 mio. kr. i 2010 og 226,3 mio. kr. i hvert af årene 
2011 og 2012 til  

• Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsakademierne, 
professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne 

• styrket internationalisering 
• Formidling af uddannelserne.  

Heraf modtager professionshøjskolerne 185,2 mio. kr. i 2010 og 184,1 mio. kr. i 2011 og 2012.   
 
Endvidere er der af midlerne til forskning og udvikling øremærket 65 mio. årligt i 2010-2012 til at  

• Styrke en mere systematisk videnopbygning 
• Udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på de mellemlange videregående 

uddannelsesområder i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner 
• Sikre en målrettet indsats i formidling af viden.  

Det er her værd at bemærke, at de 65 mio. kr. af midlerne til forskning og udvikling i 2010-2012 
svarer til et fald fra 2,1 % i 2009 til 1,7 % af den samlede pulje til forskning og udvikling. 
 
Fokus i udmøntningen af globalmidler til de mellemlange videregående uddannelser har i høj 
grad været indsatsen for at tiltrække og fastholde studerende. Dette kan være en del af 
forklaringen på den beskedne udmøntning af midler fra forskning og udviklingspuljen til de 
mellemlange videregående uddannelsesområder. 
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Set i lyset af Danske Fysioterapeuters vision og strategi for professionsudvikling må resultatet af 
globaliseringsforliget ses som ikke tilfredsstillende. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret, at fysioterapeutuddannelserne der ikke har nok midler ikke kan ansøge om 
ekstra midler fra puljen. Anvendelsen af midler – hvor går de hen? – skal drøftes på mødet med 
studielederne. 
  
Desuden skal det afklares om – og i så fald hvor langt - FTF er i forhold til en udredning på 
området.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Sundhedsordning for medarbejdere i Danske Fysioterapeuter 
Indstilling: 
At orientering om sundhedsordningen tages til efterretning 
 
Resume: 
MED-udvalget har vedtaget en ny sundhedsordning for medarbejdere ansat i Danske 
Fysioterapeuter. Der er tale om en udbygning af den tidligere sundhedsordning, idet der som 
noget nyt gives 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 
dækker: 
 
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: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat. 
 
4.5 - Referat af møde i UPP den 28.9.2009 
Indstilling: 
At orienteringen om referatet tages til efterretning. 
Resume: 
Udvalget for Praksis og Privat havde et udvalgsmøde den 28-09-2009. Blandt emner til drøftelse 
var: 

- Praksisfonden og prioritering af midler. 
- Den vederlagsfri ordning. 
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- Principielle overvejelser om opgaveglidning og nye opgaver i praksissektoren. 
 
Spørgsmålet om Danske Fysioterapeuters støtte til fysioterapirelevante forskningsmiljøer blev 
behandlet på mødet i HB den 26-11-2009. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev fremhævet, at referatet var godt. 
 
Det blev nævnt, at formuleringen i referatet om "anvendelse af henvisninger hos fysioterapeuter 
uden for overenskomst kan give anledning til dårligere kommunikation mellem behandler og 
læge" kan misforstås. Det blev præciseret, at der generelt ikke opleves dårligere kommunikation 
mellem fysioterapeuter udenfor overenskomst og henvisende læge, men at der i sagens natur 
ikke ligger en overenskomstmæssig forpligtelse fra fysioterapeuter udenfor overenskomst til at 
give henvisende læge en tilbagemelding, hvilket kan give en større variation. 
 
Der blev spurgt om ikke hovedbestyrelsen skal godkende overenskomstkravene.  
Sekretariatet oplyste, at der kommer en indstilling til hovedbestyrelsen om at godkende 
overenskomstkravene. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 
 
5. Eventuelt 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
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