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             24. januar 2008  
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               JD/JPC 
 
 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

  Birgitte F. Kure 
  Lene Christoffersen 
  Charlotte Fleischer 
  Carsten B. Jensen 
  Tina Lambrecht 
  Tina Frank 
  Tine Nielsen 
  Solvejg Pedersen 

 Lise Hansen  
Kirsten Ægidius 

 Eva Hasselbalch 
Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende 

  
Fra sekretariatet: 
 Jørgen Dreyer, direktør 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferant 
 Jan Erik Rasmussen (under punkt 4.1) 

Esben Riis (under punkt 3.1, 4.2, 4.3 & 4.4) 
 

 Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der forelå godkendt referat fra HBM/23/11/2007 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1, HBM 
 
Til orientering for hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med 
deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden 16.11.2007 – 10.01.2008. 
 
Der var følgende spørgsmål til mødeaktivitetslisten: 
 
Tine Nielsen havde spurgt til mentorordning for nye ledere (20.-22. november). 
 
Mentorordningen handler om, at lave en 360 graders evaluering af nye ledere. Dette er en del af 
Danske Fysioterapeuters tilbud til nye ledere. 
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Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Flytningen af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi   
J.nr. 210 
 
Status vedrørende eventuel flytning af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi er, at pro-
cessen vedrørende lovforslaget blev afbrudt som følge af folketingsvalget. Der er derfor ingen æn-
dringer sket pr. 1. januar 2008. Sundhedsministeriet har tilkendegivet overfor Danske Fysioterapeu-
ter, at der hersker usikkerhed om ikrafttrædelsesdatoen af den nye lovgivning. 
 
Når loven ændres, skal Danske Fysioterapeuter inden ikrafttrædelsen forhandle tilpasninger af over-
enskomsterne vedrørende bl.a. praksisplanlægning, samarbejdsudvalgsstruktur og administration 
med RLTN.  
 
I det notat der var vedlagt til sagen, var der beskrevet en række problemstillinger og mål vedrørende 
strukturen og praksisplanlægningen. Spørgsmålene var inden mødet blevet drøftet i Udvalg 5 (Ud-
valget for Praksis og Privat) den 8. januar 2008. Spørgsmålene vil desuden blive drøftet med de 
koordinerende kontaktpersoner den 22. januar 2008.   
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev bemærket, at mere end 40.000 personer efter Sundhedsstyrelsen beregninger modtager 
vederlagsfri fysioterapi. 
 
Spørgsmålet om tilpasningen mellem kommunernes og praksissektorens tilbud til de vederlagsfri 
patienter er væsentligt for de videre forhandlinger omkring praksisplanlægningen. 
 
Det bliver en meget stor opgave, hvis man skal beskrive alle tilbud både på de enkelte klinikker, i 
kommuner og regioner i praksisplanen. Spørgsmålet er, om man kan bruge sundhed.dk aktivt i den 
forbindelse. 
 
Det gør ikke noget, hvis praksisplanen bliver forskellig rundt om i landet, så der kan optages visio-
nære lokale tiltag. 
 
Der blev spurgt til udpegningen til samarbejdsudvalgene rundt om i kommunerne. Dette sker gen-
nem KKR (kommune kontaktrådene), og vil ske efter den sammen procedure landet over. 
 
Det blev bemærket, at det nye ved praksisplanlægningen er, at kommunernes kapacitet skal inddra-
ges i planen. 
 
Der blev redegjort for, hvorledes praksisplanlægningen er blevet grebet an i Midtjylland, hvor der er 
sendt opfordringer ud til samtlige kommuner og klinikker med henblik på at få dem til at beskrive 
de kompetencer og den kapacitet, der findes rundt om i regionen. Desuden blev der redegjort for, 
hvorledes man arbejdede med praksisplanlægningen i Hovedstaden, hvor en af udfordringerne er, at 
der er en meget stor koncentration af klinikker i dele af regionen. 
 
Det blev endvidere bemærket, at sygehusenes kapacitet også skal inddrages i praksisplanlægningen, 
da der er flere kommuner, der samarbejder med sygehusene omkring nogle af tilbuddene overfor 
borgerne. 
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Det blev understreget, at de koordinerende kontaktpersoner skal have hjælp og vejledning til deres 
fremtidige rolle i forhold til praksisplanlægningen. Der afholdes et erfamøde med kontaktpersoner-
ne sidst i januar.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede status for tilpasningen af overenskomsterne og tog orienteringen til ef-
terretning. 
 
Der vil skulle være en senere drøftelse i hovedbestyrelsen, når lovgrundlaget vedrørende de veder-
lagsfri patienter er på plads med henblik på en præcisering af, hvorledes dette påvirker praksisplan-
lægningen. 
 
3.2 - Ændring af repræsentation i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 
J.nr. 851.2-2. 
 
Vibeke Laumann Jørgensen og Elisabeth Haase er udpeget til at repræsentere Danske Fysioterapeu-
ter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn for perioden 01.01.2006 til 31.12.2009. 
 
I forbindelse med Elisabeth Haases tilbagetræden fra Danske Fysioterapeuter skulle hovedbestyrel-
sen beslutte en ændret repræsentation på posten sammen med Vibeke Laumann. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev bemærket, at foreningen tidligere har været repræsenteret ved en politiker og en embeds-
mand. De seneste år har der siddet to embedsmænd fra foreningen.   
 
Det blev fra sekretariatets side bemærket, at patientklagenævnets virkeområde er klager over den 
faglige virksomhed, og derfor bør hovedbestyrelsen nøje overveje om det er hensigtsmæssigt  at 
anvende politiske ressourcer på at side i patientklagenævnet.  
 
Det blev desuden bemærket, at sagerne ikke kan tages enkeltvis op politisk i hovedbestyrelsen, da 
disse er fortrolige. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at indstille Nina Holten som ny repræsentant i Sundhedsvæsnets Pati-
entklagenævn.  
 
Hovedbestyrelsen besluttede endvidere, at hovedbestyrelsen skulle have en årlig redegørelse over 
relevante sager i patientklagenævnet i relation til det fysioterapeutiske virkefelt med henblik på en 
overordnet politisk orientering og eventuel drøftelse heraf. 
 
3.3 - Referat af møde i udvalg for uddannelse og professionsudvikling den 10. december 2007  
J.nr. 427.10-1 
 
Udvalg 2 (udvalget for uddannelse og professionsudvikling) drøftede på mødet den 10. december 
2007 status og mål for udvalgets arbejde i 2008. Herunder strategi og handleplan for kompetence-
udvikling, implementering af evidens og internationalt arbejde.   
 
Udvalget drøftede specifikt om udvikling og koordinering af kliniske retningslinjer er en opgave, 
som Danske Fysioterapeuter fortsat skal prioritere. I så fald kræver det, at der afsættes midler hertil 
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efter repræsentantskabsmødet i 2008. Udvalget konkluderede, at der fortsat er behov for at koordi-
nere arbejdet nogle år endnu, og at Danske Fysioterapeuter skal samarbejde med kommuner og re-
gioner samt med universitetshospitalerne og med Ph.d’erne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Baggrunden for udvalg 2’s indstilling vedrørende fortsættelsen af arbejdet med de kliniske retnings-
linier blev fremlagt. Der findes endnu ikke et miljø uden for foreningen, hvor opgaven kan vareta-
ges, og derfor har det været udvalgets indstilling at Danske Fysioterapeuter fortsat skal stå for og 
finansiere arbejdet med udviklingen af kliniske retningslinier.  
 
Der var indledningsvis stor ros til det arbejde, der er udført i sekretariatet med at udvikle kliniske 
retningslinier. 
 
Det blev bemærket, at opgaven med få gang i udviklingen af kliniske retningslinier i gang bør vur-
deres i relation til en bredere drøftelse af, hvilke opgaver foreningen fremover skal anvende res-
sourcer på at løse.  
 
Der blev endvidere redegjort for baggrunden for ønsket om oprettelsen af et videnskabeligt råd.  
 
Baggrunden for ønsket er, at Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi nu er nedlagt, og derfor 
blandt andet mangler et forum der kan være fagligt rådgivende for fagudvikling, uddannelse, klini-
ske retningslinier og specialistordning.  
 
Det blev bemærket, at behovet for et sådan fagligt råd endnu ikke synes tilbundsgående belyst i 
materialet til hovedbestyrelsen. Der ønskes derfor en fornyet indstilling op til hovedbestyrelsen.  
Til referatet blev der bemærket følgende: 
 
At udvalgene bør være opmærksom på knubskydninger ved oprettelse af underudvalg – jf. forslage-
ne om at der oprettes et videnskabeligt råd og orientering om det internationalt ad hoc udvalg, der er 
oprettet under udvalg 2.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal foretages en evaluering af arbejdet med at udvikle kliniske 
retningslinier og at evalueringen skal forelægges hovedbestyrelsen sammen med en vurdering af, 
hvorvidt opgaven kan løses andet sted.  
 
Der ønskes  i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet udarbejdet en oversigt over udgifter 
forbundet med opgaven.  
 
Hovedbestyrelsen tilkendegav, at der ønskes forelagt et kommissorium for det videnskabelige råd 
før der gives tilslutning til oprettelsen af rådet. I forbindelse med fremlæggelsen og drøftelse af 
kommissoriet tilstræbes dette kædet sammen med en mere generel drøftelse af Danske Fysiotera-
peuters prioritering af de ressourcer, som foreningen anvender i forbindelse med at understøtte ud-
viklingen på det professionsfaglige område.  
 
3.4 - Indstilling af nyt medlem til det videnskabelige panel for Fag og Forskning 
J.nr. 714.2 
 
Hovedbestyrelsen skulle udpege et nyt medlem for det videnskabelige panel for Fag og Forskning i 
stedet for Birgit Juul Kristensen, der har ønsket at udtræde.  
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Fag og Forskning (tidligere Forskning i Fysioterapi; FFY) bringer peer reviewed artikler, artikler 
om forskningsmetoder og nyheder og afhandlinger.  
 
Med henblik på at sikre det videnskabelige niveau og forskellige tilgange til forskningsbaserede 
emner er der nedsat et videnskabeligt panel, der vurderer de forskningsmæssige tiltag på hjemmesi-
den samt indgår i vurdering af videnskabelige artikler og artikler indsendt i forbindelse med De 
Studerendes Pris.  
 
Øvrige medlemmer af panelet er: Videnskabelige redaktør, ph.d., dr.med. Henning Langberg, ph.d. 
Uffe Læssøe, ph.d. Marius Henriksen, lektor Marianne Lindahl.  
 
Panelet mødes 2-3 gange årligt. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkninger. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at indstille Mette Aadahl til nyt medlem for det videnskabelige panel 
for Fag og Forskning. 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 Fortrolig sag – Orientering om status for OK08 
 
4.2 - Vederlagsfri fysioterapi – den tredje vej 
J.nr. 212 
 
Lovforslaget om udvidelsen af den vederlagsfrie ordning, den tredje vej, er blevet forsinket. Loven 
skulle oprindeligt have været trådt i kraft ved årsskiftet. Forsinkelsen indebærer, at patienterne ikke 
modtager det tilbud, som de var stillet i udsigt. Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporgani-
sationer (tidl. DSI) havde derfor forud for mødet skrevet til Sundheds- og Forebyggelsesminister 
Jakob Axel Nielsen, og opfordret ham til at finde en løsning snarest muligt.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen bemærkning. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orientering til efterretning. 
 
4.3 - Justering af den anbefalede standardkontrakt for leje af praksisret som konsekvens af 
den nye landsoverenskomst med Regionernes Lønnings- og TakstNævn 
J.nr. 283 
 
Forud for sagens behandling var der fremsendt et udkast til ny anbefalet standardkontrakt for leje af 
praksisret indeholdende en række mindre justeringer, der primært er en konsekvens af den nye 
landsoverenskomst med Regionernes Lønnings- og TakstNævn. Hovedbestyrelsen havde tidligere 
godkendt denne overenskomst, hvorfor konsekvensrettelserne i standardkontrakten alene blev 
forelagt til orientering. 
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De enkelte ændringer var kommenteret i bilaget, der sammenstillede de hidtidige formuleringer og 
ændringerne/tilføjelserne. 
 
Udkastet var desuden behandlet i udvalg 5 (Udvalget for Praksis og Privat) den 8. januar 2008 og 
justeringer som følge af udvalg 5’s drøftelse blev fremlagt på hovedbestyrelsesmødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev spurgt til, hvorledes informationen vedrørende de nye standardkontrakter videreformidles.  
 
Der vil blive gjort opmærksom herpå på hjemmesiden og i nyhedsmail. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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4.4 - Orientering om gebyr for fysioterapeuter, der er tilsluttet overenskomsterne uden at væ-
re medlem af Danske Fysioterapeuter 
J.nr. 210 
 
Gebyret/overenskomstbidraget for fysioterapeuter, der er tilsluttet sygesikringsoverenskomsterne 
uden at være medlem af Danske Fysioterapeuter skal i henhold til aftalen med Regionernes Løn-
nings- og TakstNævn (RLTN) fastsættes årligt. Danske Fysioterapeuter har beregnet gebyret for 
2008 ud fra samme principper som for 2007. Gebyret for 2008 er beregnet til 1.310 kr. svarende til 
84 pct. af kontingentet. Der afventes en godkendelse fra RLTN. 
 
Der er ca. 10 praktiserende, der skal betale gebyr. Danske Fysioterapeuter har fremsendt den anden 
rykker til de 3 fysioterapeuter, der ikke havde betalt gebyret efter den første rykker vedrørende 3. og 
4. kvartal i 2007. Danske Fysioterapeuter gør i brevet opmærksom på, at fortsat manglende betaling 
vil betyde, at Danske Fysioterapeuter vil anmode regionen om at fratrække det skyldige beløb i ho-
norarudbetalingen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev spurgt til hvorfor størrelsen af gebyret er faldet. Dette skyldes,  at udgiften i år skal forde-
les på flere praktiserende. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.5 - Orientering om aktuelle emner i relation til genoptræningsområdet  
J.nr.360 
 
I forbindelse med sagens behandling var der udsendt en kort fremstilling af de problemområder og 
de tiltag Danske Fysioterapeuter lige nu har fokus på som udløber af kommunalreformen.  
 
Rækkefølgen i det udsendte notatet var ikke udtryk for en prioritering af områderne. Bilaget skulle 
ses som et statuspapir, som alene afspejler aktuelle problemstillinger og indsatser – således ikke en 
status over samtlige tiltag i relation til kommunalreformen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev spurgt til hvad der menes med klare kompetencekriterier i forhold til den nye genoptræ-
ningsopgave i kommunerne. 
 
Der blev redegjort for, at der er tale om et generelt kompetencefokus i forhold til de forskelligartede 
opgaver kommunerne har overtaget med genoptræningsopgaverne. 
 
Det blev bemærket, at man skulle finde en balance mellem anerkendelse og kritik i forhold til den 
genoptræningsindsats, der udføres i kommunerne. Hertil blev det bemærket, at der var tale om en 
positiv kritik, der sætter fokus på de udfordringer fysioterapien står overfor i forhold til udvikling af 
fagligheden og rammebetingelserne. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog orientering til efterretning og besluttede at punktet skulle sættes på først 
kommende hovedbestyrelsesmøde med henblik på at få en uddybende drøftelse heraf. 
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Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
E1. Delegeret til DSA 
Der blev gjort opmærksom på, at DSA har valg til delegerede. Hovedbestyrelsesmedlemmerne op-
fordres til at sprede nyheden. 
 
E2. De studerendes vilkår 
Anders rejste spørgsmålet om synlighed blandt de studerende. Hvad er en god kontakt til de stude-
rende? Er det os der afgøre det – eller er det de studerende. Anders anbefalede at hovedbestyrelsen 
overvejer en projektansættelse – fx af en nyuddannet studerende, der skulle fokusere på at udvikle 
servicen og rådgivningen til de studerende. 
 
Hovedbestyrelse gav tilslutning til at der arbejdes videre med sagen enten i udvalg 3 (udvalg for 
medlemsservice- og organisationsudvikling) og/eller i hovedbestyrelsen.    
 
E3. Udvalgenes navne 
Der blev efterspurgt mere overskuelige navne på udvalgene. Sekretariatet lovede at følge op på 
spørgsmålet om navnene. Drøftelsen af navnene på udvalgene vil kunne tages sammen med den 
planlagte drøftelse af udvalgenes kommissorier, sammensætning mv. inden sommeren 2008. 
 
Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet 
 
Der blev efterspurgt mere gennemarbejdede indstillinger og en mere fyldig dagsorden for mødet. 
Desuden blev der efterlyst at det politiske fokus blev mere klart, således at der ikke blev drøftet for 
mange detaljer. 
 
Sekretariatet tilkendegav at der vil blive fulgt op på hovedbestyrelsens ønsker, og desuden blev det 
tilkendegivet, at der fremover vil komme en ”rulledagsorden”, således at hovedbestyrelsen får over-
blik over de kommende emner på HB mødet. 
 
Det blev foreslået, at formanden ved nogle diskussioner ikke skulle agere ordstyrer for at give for-
manden bedre mulighed for at deltage i nogle af debatterne. 
 
Der blev i øvrigt evalueret positivt på mødet d.d. i hovedbestyrelsen.  

 
 

 
For referat 
 
 
 
Jørgen Dreyer Janus Pill Christensen 
Direktør  Politisk organisatorisk konsulent 
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