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          3. juli 2008 

                                                                                                                       J.nr. 421.1 
               JD/JPC 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Birgitte F. Kure 
  Lene Christoffersen 
  Brian Errebo-Jensen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank (deltog ikke under punkt 5 & 6) 
  Tine Nielsen 

 Lise Hansen  
 Carsten B. Jensen 
 Eva Hasselbalch 
 Solvejg Pedersen 
  
Afbud: Kirsten Ægidius 
 Vibeke Brinkmann Kristensen 
 
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Jan Erik Rasmussen (3.1)  
  
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forelå godkendt referat HBM/14/5/2008 til underskrift. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev på baggrund af referatet fra mødet den 14. maj stillet spørgsmål ved brugen af navne 
i referaterne samt til hvorledes man håndterer situationer, hvor hovedbestyrelsen efter mødet 
er enige om, at ændre en konklusion fra mødet. 
 
Konklusion: 
Referaterne skal afspejle de drøftelser, der har været i hovedbestyrelsen uden navns nævnelse. 
Hvis hovedbestyrelsen efterfølgende beslutter at ændre i konklusionerne fra mødet, skal do-
kumentationen herfor foreligge sammen med referatet af det møde, hvori den oprindelige be-
slutning blev taget, sammen med et notat. 
 
Ad dagsordenens punkt 2:  
 
2.1 - Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
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Resume: 
Mødeaktivitetsliste for perioden 07.05. - 04.06.2008. Såfremt der måtte være forespørgsler på 
de enkelte mødedatoer, bedes disse af hensyn til sagsbehandlingen foreligge senest 2 hverdage 
før hovedbestyrelsesmødet kl. 12.00. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.b – Rulledagsorden 
J.nr. 421.1 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning 
 
Resume: 
Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev efterlyst en drøftelse af foreningens regnskab. Sekretariatet bemærkede, at sagen er 
på vej til hovedbestyrelsen, men at der pt. ikke foreligger et afsluttet regnskab for 2007.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1  - FORTROLIG SAG 
 
3.2 - Ny dato for hovedbestyrelsesmøde i oktober 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsesmødet i oktober afholdes tirsdag & onsdag den 28. & 29. oktober 2008. 
 
Resume: 
Der er behov for at fastsætte en ny senere dato for det to dages hovedbestyrelsesmøde i okto-
ber, da den nuværende dato for det to dages hovedbestyrelsesmøde ligger for tidligt i forhold 
til udsendelsen af materialet til repræsentantskabsmødet.  
 
Baggrund 
Hovedbestyrelsen besluttede på mødet i april at flytte hovedbestyrelsesmødet fra den oprinde-
lige dato den 22. & 23. oktober til den 9. & 10. oktober, fordi den oprindelig fastlagte dato 
kolliderer med en studietur, hvor flere af hovedbestyrelsens medlemmer deltager. 
 
Baggrunden for, at der er afsat to dage til hovedbestyrelsens møde i oktober er, at hovedbesty-
relsen skal foretage en sidste politisk forberedelse af afviklingen af repræsentantskabsmødet i 
november med udgangspunkt i den dagsorden, der udsendes til repræsentantskabet. 
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Dagsorden udsendes imidlertid først torsdag den 9. oktober, og derfor er der behov for, at ho-
vedbestyrelsesmødet af hensyn til hovedbestyrelsens forberedelse ligger efter denne dato. På 
den baggrund forslås det, at hovedbestyrelsesmødet afvikles tirsdag & onsdag den 28. & 29. 
oktober 2008. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Der afholdes møde den 16. & 17. oktober 2008. 
 
3.3 - Punkter til repræsentantskabsmødet 2008 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen indledningsvis drøfter temaer til repræsentantskabsmødet 2008. 
 
Resume: 
Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes fredag og lørdag den 7. & 8. november 
2008. 
 
I den forbindelse skal hovedbestyrelsen inddrages i den politiske forberedelse af repræsentant-
skabsmødet.  
 
Det indstilles på den baggrund, at hovedbestyrelsen indledningsvis drøfter punkter og temaer-
ne til repræsentantskabsmødet med udgangspunkt i det vedlagte notat. 
 
På hovedbestyrelsesmødet i august vil der være en uddybende indholdsmæssig drøftelse af de 
enkelte punkter og temaer til repræsentantskabsmødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev stillet forslag om at ligge et emne til tværgående debat på repræsentantskabsmødet, 
hvor man kunne drøfte et tema eller et emne i mindre diskussionsgrupper. 
 
Hertil blev det bemærket, at det bør overvejes om drøftelser på selve repræsentantskabsmødet 
er en god ide fremadrettet, fordi der forud for repræsentantskabsmødet har været drøftelser i de 
forskellige fora fx hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne. Det er dog en god ide med en 
drøftelse på repræsentantskabsmødet om emner, hvor vi endnu ikke er klar til at træffe en be-
slutning.  
 
Fx kan repræsentantskabsmødet bruges som en modningsproces for forskellige temaer af be-
tydning for foreningen; på længere sigt eksempelvis en drøftelse af flerfaglig organisation med 
eksternt oplæg eller en drøftelse af de forskellige temaer i de enkelte udvalg fx lederpolitikken 
forud for behandlingen i hovedbestyrelsen. 
 
Der blev spurgt til dirigenten for repræsentantskabsmødet. Sekretariatet oplyste, at der arbej-
des på at finde en dirigent til mødet. 
 
Det blev bemærket, at ændringen af retningslinjerne for kontaktpersoner, skal følges op med 
overvejelser omkring den fremtidige aflønning.  
 
Herefter blev der taget en kort runde med øvrige forslag til repræsentantskabsmødet: 
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Forslag om navneændring for regionerne til kredse. 
 
Forslag om en forretningsorden, der både kan bruges til repræsentantskabet samt på general-
forsamlingerne i regionerne indeholdende regler for taletid og afstemninger. 
 
Forslag til ændringer af valg til repræsentantskabet for at løse problemet med ”tomme pladser” 
fra regionsbestyrelsen i hovedstaden. 
 
Forslag til styrkelse af indsatsen over fysioterapeuter på Bornholm, så disse tilgodeses speci-
elt. Der kunne være støtte til specielle aktiviteter på Bornholm.  
 
Forslag til ændring af forkortelsen af DF, til fx Dk Fys og Dafy. 
 
Forslag til nye regler for valg af studerende til regionsbestyrelserne. Det bør undersøges om, 
der kan findes en anden måde, at vælge de studerende på end ved regionsgeneralforsamlingen. 
 
Det blev bemærket, at sekretariatet vil være behjælpelig med faktuel hjælp i forbindelse med 
ændringen af lovene. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede indledningsvis temaerne til repræsentantskabsmødet 2008. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet skulle stå for at indsamle uddybende forslag til 
lovændringer blandt hovedbestyrelsens medlemmer. 
 
3.4 - Forhandling vedrørende flytning af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen godkender de foreslåede tilpasninger til sygesikringsoverenskomsterne 
 
Resume: 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsat forslag om, at myndighedsansvaret for 
vederlagsfri fysioterapi flyttes fra regionerne til kommunerne. Flytningen sker pr. 1. august 
2008. Ifølge lovforslaget vil patienterne frit kunne vælge mellem et tilbud om vederlagsfri 
fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter eller ridefysioterapeuter og tilbud som kommu-
nen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftale om med private institutioner.  
 
Endvidere ligger det i forslaget, at der pr. 1. august 2008 etableres adgang til vederlagsfri fy-
sioterapi for en ny patientgruppe: patienter med funktionsevnenedsættelse som følge af pro-
gressiv sygdom. Behandlingen af patienter i denne gruppe vil som udgangspunkt skulle ske 
som holdtræning. 
 
Overenskomsterne om henholdsvis fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi skal tilpasses efter 
forhandling med Danske Regioner og KL, herunder vedrørende praksisplanlægning, samar-
bejdsudvalgsstruktur og administration. Et af målene for Danske Fysioterapeuter er, at samar-
bejdsudvalgsstrukturen fortsat skal være enstrenget, det vil sige fælles samarbejdsudvalg for 
region og kommuner. Endvidere er det Danske Fysioterapeuters mål, at kommunernes tilbud 
om vederlagsfri fysioterapi skal indgå i praksisplanen, og at de tekniske og administrative for-
hold bliver så enkle som muligt for de praktiserende fysioterapeuter. 
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Det er Danske Fysioterapeuters hensigt i samarbejde med KL og Regionerne at iværksætte 
fornøden informationsindsats i efteråret til fremme af det tværsektorielle samarbejde.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Fortroligheden ophæves, fordi forhandlinger er afsluttet fredag den 13. juni 2008. 
 
Sekretariatet gennemgik oversigt over ændringer i overenskomsterne i forbindelse med flyt-
ningen af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, der var eftersendt som bilag til ho-
vedbestyrelsesmødet. 
 
 Aftalen følger op på de netop to vedtagne love: 
 
 L140 Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundheds-
faglig virksomhed. (Autorisation som social- og sundhedsassistent) 
 
samt  
 
L141A Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om fødevarer. (Friere sygehusvalg, kontaktpersoner 
på sygehusene, udvidet adgang til Medicinprofilen og nationalt forebyggelsesråd m.v.). 
 
Der var en række opfølgende spørgsmål til aftalens indhold herunder kommunernes rolle un-
der det nye lovgrundlag, hvor kommunerne få en rolle i forhold til at deltage i samarbejdsud-
valgene og arbejdet omkring praksiskonsulenterne.  
 
Der blev spurgt til forskellen mellem godkendelsesordningerne for eksempelvis Falck og frie 
fysioterapeuter uden for overenskomsterne i forhold til kommunernes frihed til at lade andre 
leverandører stå for det kommunale tilbud. Sekretariatet bemærkede, at der vil blive fulgt op 
herpå. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at godkende de foreslåede tilpasninger til sygesikringsoverens-
komsterne. 
 
3.5 - Evaluering af de fem udvalgs arbejde 
 
Indstilling: 
At der igangsættes en evaluering af de fem udvalgsarbejde på baggrund af den skitserede 
tidsplan. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen udtrykte på HB konferencen i januar 2008 ønske om, at de fem udvalgs ar-
bejde evalueres i løbet af 2008. Det foreslås på den baggrund, at der igangsættes en evaluering 
af de fem udvalg og at udvalgene inddrages i evalueringen. 
 
Der henvises til det vedlagte notat for en uddybning af forslag til indhold og proces for evalue-
ringen af arbejdet i udvalgene. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev indledningsvist bemærket, at nedsættelsen af udvalg og opfølgningen herpå er ho-
vedbestyrelsens ansvar, og at evalueringen derfor ikke skal forelægges repræsentantskabet.  
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Der blev spurgt til økonomien omkring ændringen af udvalgsstrukturen. Hvad er status i for-
hold til omlægningen af udvalgene skulle være udgiftsneutral? Desuden blev der spurgt til 
udvalgenes placering i beretningen. Det blev hertil bemærket, at udvalgenes arbejde vil blive 
beskrevet i beretningen under de emner, hvor det vil være relevant.  
 
Det blev desuden bemærket, at behandlingen af sikkerhedsrepræsentant spørgsmål i udvalg 4 
skal inddrages i evalueringen jf. hovedbestyrelsens tidligere drøftelser af emnet. 
 
Sammensætningen af udvalgene bør overvejes i forbindelse med evalueringen.  
 
Der blev spurgt til evalueringens baggrund. Sekretariatet tilkendegav, at der i evalueringen vil 
blive lagt vægt på sammenhængene mellem udvalgenes arbejde og sammenhængen til missio-
ner og visioner. Endvidere vil der blive lagt vægt på sammenhængene mellem kommissorierne 
for udvalgene og de opgaver, der er blevet løst i udvalgene samt overlappet mellem udvalgene.   
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der igangsættes en evaluering af de fem udvalgsarbejde på 
baggrund af den skitserede tidsplan. 
 
Ad dagsordenens punkt 4. Sager til orientering   
 
4.1 - Referat fra møde i UPP 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning. 
 
Resume: 
På mødet drøftede UPP (Udvalget for Praksis og Privat) bl.a.: 

- Forhandlingerne vedrørende flytning af myndighedsansvar. 
- Udvikling af kontaktpersonordningen. 
- Samarbejdet med forsikrings- og pensionsselskaber. 
- Udpegninger og vedtægter for Praksisfonden. 

Status og fremtidig indsats på arbejdsmiljø. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var en række opklarende spørgsmål til det udsendte referat. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.2 - Evaluering af regionskonferencen 2008 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. 
 
Resume: 
Som afrunding af årets regionskonference forelægges HB evalueringerne fra denne til oriente-
ring. 
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt til regionsformændenes vurdering af arrangementet. 
 
Det blev oplyst, at regionsformændene havde drøftet evalueringen i kredsen af regionsfor-
mænd.  
 
Det der særligt vil blive fulgt op på i forhold til næste års konference er processen omkring 
arbejdet med temaerne. 
 
Det blev bemærket, at der kunne have været mere politisk debat på konferencen.  
 
Det blev endvidere foreslået, at hovedbestyrelsen skulle komme med input til regionskonfe-
rencen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning 
 
4.3 - FORTROLIG SAG 
 
4.4 - Optagelse af fysioterapeuter uden overenskomst på Sundhed.dk 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Resume: 
Ultimo april 2008 blev etableret en løsning således, at de fysioterapeuter uden overenskomst, 
der har ønsket det, er blevet synliggjort på sundhed.dk. I første omgang er 43 fysioterapeuter 
kommet på. Løsningen er en enkel visning af kliniknavn, adresse, telefonnummer, mailadresse 
og hjemmesideadresse samt oplysninger om beliggenhed og transport til klinikken. Fysiotera-
peuten har ikke mulighed for at indberette ændringer direkte til sundhed.dk.  
Oversigten opdateres 1 gang månedligt ved indberetning via Danske Fysioterapeuter. Den 
samlede pris for løsningen er ca. 60.000 kr. inkl. moms. 
Sundhed.dk forventer at få en ny leverandør og relancere sund.dk pr. 1. januar 2009. Denne 
ændring vil formentlig åbne mulighed for en udvikling af løsningen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
4.5 - Referat fra TR-rådets møde den 9. april 2008 (møde 2/2008) 
 
Indstilling: 
At referatet tages til efterretning 
 
Resume: 
De vigtigste punkter på dagsordenen var overenskomstsituationen og den (dengang) kommen-
de konflikt samt mødet med lederfraktionens bestyrelse. Desuden omhandlede mødet de sæd-
vanlige punkter. 
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Der er lavet et notat fra mødet med lederfraktionens bestyrelse. Det er vedlagt som bilag. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev efterlyst en klar oversigt, over deltagerne i mødet.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning 
 
4.6 - Orientering om genoptræningsområdet - økonomi og snitflader 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Resume: 
De endelige opgørelser over genoptræningen for 2007 er nu kommet, og tallene er som forven-
tet: Monitoreringsaftalen viser en markant stigning i genoptræningsindsatsen, 88.000 genop-
træningsplaner i 2007 mod 31.000 i 2006, men også store regionale og lokale forskelle i af-
grænsningen mellem specialiseret og almen genoptræning.  
 
Den ministerielle arbejdsgruppe, der har beskæftiget sig med incitamentsstrukturerne på om-
rådet, anbefaler en lang strammere styring, således at en større andel af den ambulante genop-
træning bliver almen genoptræning i kommunerne.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet gennemgik indholdet af den seneste monitoreringsrapport på genoptræningsom-
rådet samt indholdet af økonomiaftalerne med KL og Danske Regioner.  
 
Der var en række opfølgende spørgsmål til indholdet i aftalerne.  
  
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
4.7 - Nyt fra regionsformændene 
 
Indstilling: 
At notatet fra regionsformændene drøftes. 
 
Resume: 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at regionsformændene hver 3. måned skal informere om regi-
onale tiltag mv. af tværgående interesse for foreningen. 
 
Regionsformændene har på baggrund af fælles drøftelser udarbejdet et notat, der sætter fokus 
på følgende tre forhold. 
 

1) Økonomien i regionerne 
2) Regionernes involvering i den skriftlige beretning 
3) Uddannelsesudvalgene under professionshøjskolerne 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Der blev redegjort for baggrunden for de temaer, der ønskedes drøftet i hovedbestyrelsen. 
 
Der blev spurgt uddybende til, hvilken rolle og plads regionerne skulle spille i beretningen. 
Hertil blev det bemærket, at regionerne med punktet ønskede at sætte fokus på indholdet i be-
retningen i relation til regionernes nye placering i foreningen. 
 
Det blev bemærket, at det er vigtigt at beretningen afspejler værdien af, at have centrale og 
decentrale niveauer i foreningen, samt hvorledes regionernes arbejde hænger sammen med de 
målsætninger, der arbejdes med i foreningen. Derfor kunne det være en ide, at regionerne får 
mulighed for at komme med indspark til beretningen uden at regionernes arbejde beskrives for 
hver enkel region. 
 
Det blev foreslået, at regionernes arbejde skulle indarbejdes i forhold til de enkelte relevante 
temaer i beretningen. 
 
Det blev foreslået, at der kommer et udspil til hvorledes dialogen omkring professionshøjsko-
lerne håndteres fremadrettet herunder koordination i forhold til det arbejde, der foregår i FTF 
regi.  
 
Regionerne gennemgik til sidst ønskerne i forhold til revisionen af budgetterne for regionerne. 
Forslagene fra regionerne vil indgå i de videre drøftelser omkring foreningens budget de 
kommende år.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede notatet fra regionsformændene 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
Udpegning til udvalg og det videre arbejde med DSI rapporten 
 
Det blev understreget, at det er vigtigt at hovedbestyrelserne kommer videre med drøftelserne 
omkring DSI rapporten. Der skal derfor udpeges medlemmer til en arbejdsgruppe, der sammen 
med medlemmerne af hovedbestyrelsen fra Ergoterapeutforeningen ser på det videre arbejde 
omkring DSI rapporten. 
 
Eva Hasselbalch og Tine Nielsen blev udpeget til at sidde i udvalget 
 
Konference om offentlig innovation 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen afholdt et strategiseminar den 7. maj om innovation i den 
offentlige sektor. Danske Fysioterapeuter deltog i workshoppen om sygehus- og sundhedsom-
rådet. Formålet var at identificere behov, muligheder, udfordringer og løsninger i forhold til at 
fremme innovation indenfor dette område. Foreningen bidrog således med input til styrelsens 
kommende strategi for innovation i den offentlige sektor. Den forventes at ligge klar i efteråret 
2008. 
 
Med trepartsaftalen er der afsat en pulje på i alt 20 mio. kr. til udvalgte forsøg og demonstrati-
onsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor. Ansøgnings-
frist til projekterne er den 24.9. og annonceres i Fysioterapeuten nr. 12 
 
 
Evaluering af efterforløbet i hovedbestyrelsen omkring den 14. maj 
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Reglerne for direkte mundtligt referat fra HB-møderne er, at man skal referere hovedbestyrel-
sens beslutninger loyalt. 
 
Dernæst kan man godt give udtryk for ens personlige holdninger til trufne beslutninger. Dette 
fritager ikke det enkelte hovedbestyrelsesmedlem for at være loyal overfor de beslutninger, der 
er truffet i hovedbestyrelsen.  
 
 
Ad dagsordens punkt 6: Evaluering 
 
Det blev bemærket, at der skal tider på dagsordenspunkterne. 
 
Det er en uskik, at vi ikke slutter til tiden. Vi skal overholde tidsrammerne for mødet. 
 
 
 
For referat 
 
 
 
Jørgen Dreyer Janus Pill Christensen 
Direktør Politisk organisatorisk konsulent 


