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     31. januar 2007 
     J.nr. 421.1 
     UH 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 
 Birgitte F. Kure 
 Lene Christoffersen 
 Charlotte Fleischer 
 Tina Frank 
 Lise Hansen 
 Carsten B. Jensen 
 Tina Lambrecht 
 Tine Nielsen 
 Solvejg Pedersen 
 Kirsten Ægidius 
 
Fraværende 
med afbud: Eva Hasselbalch 

Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende 
 
Fra  
sekretariatet: Elisabeth Haase, sekretariatsleder 
 Esben Riis 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Ulla Hansen, referent 
 
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. 
 
Til referat fra HBM/15/12/2006 var der indsigelse fra Lene Christoffersen til 
konklusionen under punkt 3.2: ”Første drøftelse af Danske Fysioterapeuters interne 
udvalgsstruktur”. 
Lene Christoffersen mener, at udpegningen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 
blev udsat og hvis der inden HBs udpegning til diverse udvalg er møde i 
Patientklagenævnet kan de nuværende to udpegede deltage. 
I konklusionen står der: ”Hovedbestyrelsen genudpegede Vibeke Laumann og Elisabeth 
Haase til Patientklagenævnet”. 
I henhold til HBs forretningsorden punkt 12 – referat, så er de oplæste konklusioner på 
HBM endelige og kan kun ændres ved fornyet drøftelse i HB. 
 
Konklusion: 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
Det blev aftalt, at en evt. fornyet drøftelse af udvalgsbesættelser kan finde sted under 
punkt 3.5: ”Udvalgsbesættelser i forbindelse med nyvalg til Hovedbestyrelsen”. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten - J.nr. 421.1, HBM 
Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over 
møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer inkl. regionsformænd og 
sekretariatet for perioden 8.12.2006 – 10.1.2007. 
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Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 
 
3.1 – Orientering om Sundhedskartellets indsatsområder, OK-08 mv. J.nr. 84.16, 
Sundhedskartellet 
1. Sundhedskartellet (SHK) har på forhandlingsudvalgsmøderne den 8. september,  

6. oktober og 6. december 2006 drøftet de fremtidige indsatsområder: 
a. Overenskomstforhandlinger 
b. Sundhedsuddannelser 
c. Sundhedspolitik 
d. Lokalt samarbejde 
e. Uddannelse af tillidsrepræsentanter 
f. Lederne 

Drøftelserne herom er nu trådt lidt i baggrunden grundet forberedelserne til OK 08. 
Der blev orienteret om hændelser i Sundhedskartel samarbejdet, hvor repræsentationen 
ved udvalgsarbejde og høringssvar ikke på forhånd er clearet mellem de 11 
organisationer i SHK. 
Omverdenen inkl. arbejdsgiverne opfatter SHK som en fælles enhed og inviterer derfor 
ofte alene formanden for SHK - der tillige er formand for Dansk Sygeplejeråd – uden 
omtanke for de enkelte organisationers særinteresser. Det påhviler den enkelte 
organisation, at markere særstandpunkter og evt. særskilt mulighed for høring. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen anbefalede, at Sundhedskartellets forhandlingsudvalg tager en 
nærmere drøftelse af SHK formandens rolle og mandat samt forvaltningen af begge. 
Det givtige OK-05 samarbejde bør fortsætte, mens der bør være øget fokus på 
samarbejdsfladerne i de øvrige indsatsområder. Danske Fysioterapeuters særinteresser 
skal gerne udmeldes uanset fælles interesseområder og høringssvar. Derudover bør man 
i SHKs forhandlingsudvalg fra sag til sag nøjere vurdere, hvem der i de forskellige 
sammenhænge repræsenterer SHK. 
SHK samarbejdsaftalen udsendes med HB cirk. 
 
3.2 – Krav til fornyelse af sygesikringsoverenskomster i 2007 J.nr. 210.2, FU-SOK 
Fortroligt – forhandlingsstof. 
 
3.3 – Aktiviteter og økonomi vedrørende de praktiserendes kontaktpersoner 210.7, 
KP og suppl. 
Den 1. januar 2007 trådte en ny kontaktpersonordning i kraft i forbindelse med 
kommunalreformen. I fremtiden vil der blive stillet nye krav til kontaktpersonerne og 
SU-medlemmerne, og der vil være behov for en løbende indsats med 
erfaringsudveksling og udvikling af kompetencer. Den samlede økonomi for ordningen 
er budgetteret uændret, men der foreslås en ny fordeling, herunder fordeling af midler til 
honorarer (årligt vederlag) samt rådighedsbeløb til regionale aktiviteter. 
 
Fra 1.1.2007 er der 1 kontaktperson for hver påbegyndt 100 praktiserende 
fysioterapeuter mod tidligere 1 for hver 50 praktiserende. Det betyder, at der i alt på 
landsplan er 25 kontaktpersoner med følgende fordeling: Region Hovedstaden: 7, 
Region Sjælland: 4, Region Syddanmark: 5, Region Midtjylland: 6 og Region 
Nordjylland: 3. 
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Der var udarbejdet en opgavebeskrivelse for kontaktpersonerne inkl. forslag om 
fremtidige aktiviteter og økonomi som Hovedbestyrelsen drøftede. 
Det blev anbefalet, at der til drøftelse på et senere HB møde udarbejdes nærmere om 
formål, rammer, vilkår mv. for kontaktpersonernes arbejde. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte følgende: 

• De beskrevne aktiviteter for kontaktpersonerne. Herunder mulighed for 
afholdelse af erfaringsudvekslingsmøder mellem de koordinerende 
kontaktpersoner, afholdelse af et forårsseminar med dels uddannelse og dels 
information og erfaringsudveksling 

• De samlede midler til honorarer – kr. 165.000 - (årligt vederlag) fordeles til 
regionerne efter antallet af kontaktpersoner i de enkelte regioner 

• Midlerne til honorarer (årligt vederlag) i regionen fordeles efter aftale mellem 
kontaktpersonerne i regionen, eller – hvis en sådan aftale ikke indgås – efter en 
fordelingsnøgle fastsat af Danske Fysioterapeuter, som afspejler arbejdsbyrden 
ved de forskellige opgaver, eksempelvis medlem af samarbejdsudvalget 

• Et rådighedsbeløb på op til kr. 1.000 pr. kontaktperson, som kan anvendes i 
forbindelse med afholdelse af aktiviteter i regionen. Eksempelvis 
forsendelsesomkostninger, telefon, kontorartikler eller lokaler og forplejning i 
forbindelse med møder i regionen 

 
Hovedbestyrelsen udsatte drøftelse af forslag om ændring af satserne for dækning af 
tabt arbejdsfortjeneste for praktiserende fysioterapeuter med bemærkninger om, at det 
samlet set kan have økonomiske konsekvenser for alle øvrige aktiviteter i Danske 
Fysioterapeuters regi. Der fandtes ligeledes behov for en præcisering angående dækning 
af tabt arbejdsfortjeneste for arbejde, der ikke umiddelbart foregår i dagtimerne. 
 
3.4 – Udgivelsesfrekvens for fagbladet Fysioterapeuten J.nr. 71, Fagbladet 
Fagbladet Fysioterapeuten er siden 1996 udkommet med 22 numre om året. De seneste 
år er fagbladet blevet suppleret med hjemmesiden fysio.dk samt en række tilhørende 
undersider og forskningsportalen ffy.dk. Det har betydet, at antallet af artikler og 
nyheder som produceres i kommunikationsafdelingen til fagblad og hjemmesider 
sammenlagt er gået i vejret uden at der har været en tilsvarende opnormering. 
Eksempelvis skrives der årligt omkring 175 nyheder til fysio.dk og 75 til ffy.dk Det er 
nyt i forhold til 5-6 år siden, hvor der ingen elektronisk nyhedsformidling foregik.  
 
Dermed også sagt at arbejdsmængden er vokset. Det er nødvendigt at reducere antallet 
af opgaver, hvis der skal være tid til at sikre kvaliteten og holde ferie, tage på 
efteruddannelse m.v. Derfor foreslås det, at udgivelsesfrekvensen for fagbladet 
Fysioterapeuten nedsættes fra 22 til 20 årlige numre. 
 
Ændringen vil ikke medføre negative økonomiske konsekvenser for foreningen. Der 
spares penge til trykning og udsendelse af to numre – hvilket er en besparelse. Samtidig 
vil der være to numre mindre at sælge annoncer til – hvilket kan give færre indtægter. 
Men sammenlagt vil en nedsættelse af udgivelsesfrekvensen ikke medføre øgede 
udgifter for foreningen.  
  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte, at udgivelsesfrekvensen for fagbladet Fysioterapeuten 
nedsættes fra de nuværende 22 til 20 numre årligt. 
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Redaktionen fordeler udgivelsen af fagbladet over året, så det harmonerer med diverse 
frister i henhold til foreningens love mv. 
 
3.5 – Udvalgsbesættelser i forbindelse med nyvalg til Hovedbestyrelsen J.nr. 526, 
Udvalg 
Punktet blev udsat til HBM/6/2/2007, og som forlængelse af drøftelserne om en ændret 
udvalgsstruktur på HB konf./16-17/1/2007.  
De nuværende udvalg fortsætter uændret indtil Hovedbestyrelsen foretager 
nyudpegning. 
 
3.6 – Deltagelse i seminar J.nr. 88, Eksterne repræsentationer 
HB drøftede sin deltagelse i seminar: ”Patientsikkerhed i ledelsesperspektiv – hvordan 
får vi mere ledelsesfokus på et centralt emne?”.  
Afholdes den 8. og 9. februar 2007, Radisson SAS Scandinavia Hotel Århus. 
Arrangør: Dansk Selskab for Sygehusledelse og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 
 
Konklusion: 
Det besluttedes, at Birgitte F. Kure deltager i seminaret som Hovedbestyrelsens 
repræsentant. 
 
3.7 – Revision af Danske Fysioterapeuters administrative retningslinier for 
regionerne J.nr. 430, Regioner generelt 
Punktet blev udsat til HBM/6/2/2007. Regionsformændene - med Lise Hansen som 
tovholder - koordinerer deres kommentarer med henblik på udsendelse sammen med 
dagsordenen til HB mødet.  
 
3.8 – Høring vedr. fælles lov for KVU og MVU – herunder specielt dannelse af 
professionshøjskoler J.nr. 310.2, Undervisningsministeriet 
HB er sidst orienteret om sagen på HBM/15/12/2006/3.11. 
Lovforslaget er endnu ikke modtaget, men forventes af komme i denne måned. 
Sundhedskartellet har holdt møde den 12. januar for drøftelse og afklaring af fælles 
holdninger til det kommende høringssvar. Herunder muligheder for organisationernes 
indflydelse på bestyrelsesniveau, økonomi, hvilke uddannelser der skal indgå i de 
enkelte professionshøjskoler mv. 
 
Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 
4.1 – Overenskomstsituationen ved SOSU skolernes overflytning fra amterne til 
staten J.nr. 115.3, Staten – forhandling af OK 
Orientering var i forlængelse af udleveret notat samt mundtlig redegørelse på 
HBM/15/12/2006/4.1. 
Samme dag varslede de to centralorganisationer COII samt LC blokade af 
stillingsbesættelser med virkning fra den 16. januar 2007. Varslingen skete i henhold til 
Hovedaftalen og på vegne af de respektive medlemsorganisationer. 
Personalestyrelsen har valgt at protestere mod varslingerne med den begrundelse, at 
Hovedaftalen ikke giver hjemmel til, at centralorganisationerne varsler blokade eller 
konflikt på vegne af medlemsorganisationerne. 
Der har været afholdt organisationsmøde med henblik på at løse uenigheden. Da det 
ikke er lykkedes at opnå enighed om fortolkning af Hovedaftalens bestemmelser på 
dette punkt, er sagen indbragt for Arbejdsretten som hastesag. 
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Kammeradvokaten kommer med sin replik i sagen den 11. januar 2007 og der skal 
foreligge duplik senest den 18. januar. Sagen berammes umiddelbart derefter. 
Blokaden kan derfor ikke træde i kraft den 16. januar men først tidligst tre dage fra 
afgørelsen ligger. 
Såfremt Arbejdsretten giver Personalestyrelsen medhold i deres protest, skal 
organisationerne tage stilling til, om der skal genvarsles blokade eller om der skal 
indgives strejkevarsel. 
Det er såvel centralorganisationernes som medlemsorganisationernes opfattelse, at 
protesten mere er udtryk for chikanerende juristeri end et forsøg på at finde en løsning. 
Medlemmerne bliver orienteret løbende via hjemmeside og fagblad og den 9. januar 
2007 afholdtes landsdækkende orienteringsmøde for alle tillidsrepræsentanter. Dels om 
selve overenskomstsituationen, dels om hvorledes de skal forholde sig, nu hvor området 
er uden den overenskomstdækning, der er tillidsrepræsentanternes valg- og 
funktionsgrundlag. 
 
Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
4.2 – Referat af møde den 29. november 2006 i forhandlingsudvalget på 
sygesikringsområdet (FU-SOK) J.nr. 210.2, FU-SOK 
Forhandlingsudvalget drøftede på mødet først og fremmest kravene til fornyelse af 
overenskomsterne i 2007 opdelt i 4 temaer: honorarerne og de økonomiske rammer, 
kvalitet i fysioterapi, nye arbejdsfelter og organisation. Forhandlingsudvalget drøftede 
temaerne overordnet samt de enkelte krav med henblik på, at sekretariatet til næste 
møde den 20.12.2006 kunne udarbejde et udkast til forhandlingsoplæg. 
Hovedbestyrelsen noterede sig, at pensions- og forsikringsordningerne ikke er et tema 
ved denne OK-forhandling, men at der i øvrigt løbende arbejdes med en forbedring af 
ordningerne. 
 
Konklusion: 
Referatet blev taget til efterretning. 
 
4.3 – Orientering om status for tiltag i forbindelse med ejer-lejer problematikken 
J.nr. 23, Klinikker for fysioterapi 
Igangværende tiltag: 
1. Workshops 
Der er afholdt workshops (10. januar i Århus og 11. januar i København) for 
praktiserende med henblik på at drøfte samarbejde på klinikken samt fordele og ulemper 
ved forskellige scenarier for den fremtidige struktur. På hver workshop var der ca. 40 
deltagere, som drøftede ydernummersystemet, provisionssystemet, kompetence-
udvikling af klinikejere mv. 
Der bliver udarbejdet et referat af workshops, som bliver offentligt tilgængelig. 
Scenarier fra workshop om fremtidens praksissektor udsendes med HB cirk. 
På HBM/6/2/2007 forelægges en samlet handlingsplan med forslag til tiltag. 
 
2. Overenskomstændringer 
Fortroligt – forhandlingsstof. 
 
3. Revision af standardkontrakten 
Praksisudvalget drøftede på møde 11.1.2007 nyt udkast til standardkontrakt, der i højere 
grad afspejler forholdet mellem to selvstændige parter. Efterfølgende bliver 
standardkontrakten forelagt HB. 
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Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
4.4 – Orientering om vederlagsfri fysioterapi J.nr. 212, Vederlagsfri fysioterapi – 
overenskomst 
Indenrigs- og sundhedsministeriet har meddelt Danske Fysioterapeuter og 
Sygesikringens Forhandlingsudvalg, at man ønsker at følge den vederlagsfri fysioterapi 
ordning. Herunder vil man overveje om myndighedsansvaret er placeret rigtigt hos 
regionerne eller om det ligger bedre hos kommunerne af hensyn til sammenhængen med 
den øvrige kommunale træningsindsats.  
Følgegruppen for vederlagsfri fysioterapi holder møde i sagen den 26. januar 2007.  
Praktiserende fysioterapeuter er i et nyhedsbrev blevet orienteret om sagen. 
 
Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
Når der foreligger noget mere konkret om ministeriets overvejelser og intentioner om 
vederlagsfri fysioterapi skal HB have en nærmere drøftelse af ordningen. 
 
4.5 – Referat af møde i Specialistrådet den 30. november 2006 J.nr. 333.01, 
Specialistråd 
På mødet i Specialistrådet godkendtes 3 nye specialister: 2 i muskuloskeletal fysioterapi 
med specialviden i idræt og 1 i fysioterapeutisk speciale i rehabilitering. 
Der er udarbejdet en beskrivelse af speciale i idrætsfysioterapi, som er udsendt med HB 
cirk./11/1/2007. 
 
Konklusion: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. 
Som HB cirk. udsendes status for motion på recept i Region Nordjylland og orientering 
om den kommende sygehusstruktur i Region Nordjylland.  
Ligeledes udsendes med HB cirk. orientering fra sekretariatet om web-redaktørens 
opsigelse af sin stilling. 
 
Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. 
Hovedbestyrelsen evaluerede mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
For referat 
 
 
Ulla Hansen 
Faglig konsulent  
 
 


