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               24. oktober 2007  
J.nr. 421.1 

                JPC/EH 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. oktober 2007.  
 
Til stede: Johnny Kuhr 

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

Afbud:  Lise Hansen  
Kirsten Ægidius 

 Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende 
 
Fra sekretariatet: 
 Elisabeth Haase, sekretariatsleder 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Jan Erik Rasmussen (under punkt 4.8) 
 Jesper Malling (under punkt 4.7) 
 Nina Holten (under punkt 3.5, 3.6, 3.7) 
 Vibeke Laumann (under punkt 3.6) 

Esben Riis (under punkt 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 
Jens Peter Vejbæk (under punkt 3.4) 
Louisa Gorgone Larsen (under punkt 4.6) 
 

  
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
Der forelå godkendt referat fra HBM/19/09/2007 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste  
J.nr. 421.1, HBM 
 
Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med 
deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden 16.8-10.9.2007. 
 
Der var to spørgsmål til mødeaktivitetslisten. Det drejede sig om:  
 
1) Møde i følgegruppe for det samarbejdende sundhedsvæsen. Mødet blev aflyst. Følgegruppen er 
et udvalg som sundhedsstyrelsen har nedsat, hvor Johnny Kuhr sidder. Det drejer sig både om gen-
optræning og sundhedsaftaler samt sammenhængende patientforløb. 
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 2) Møde med Claus Manniche Rygcenter Ringe. Mødet handlede blandt andet om at sikre, at der 
fortsat er decentrale klinikker. Fx er problemet på Fyn, at man gerne vil samle alle rygkompeten-
cerne i Middelfart.  
 
Hovedbestyrelsen skal på et tidspunkt drøfte spørgsmålet om den politiske ageren og arbejdsforde-
ling imellem det centrale og regionale led. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 
 
3.1 - Fastlæggelse af arbejdsplan for HB i 2008  
J.nr. 421, HB-møder 
 
Fastlæggelse af arbejdsplan for 2008. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der var et ønske om, at flytte HB mødet i januar fra den 18. januar til den 15. januar.  
 
Desuden var der et ønske om, at juni mødet udvides en dag med henblik på at drøfte emner med 
relevans for RM08. 
 
Konklusion: 
HB tilsluttede sig arbejdsplanen for 2008 med følgende bemærkninger: 

• HB mødet i juni udvides med en dag, således at HB mødes allerede mandag den 16. juni. 
• Mødet den 18. januar kan flyttes til den 15. januar, hvis KL ikke afholder sundhedskonfe-

rence denne dag. 
 
Sekretariatet har efterfølgende afklaret at KL afholder sundhedskonference den 15. januar, hvorfor 
datoen for HB mødet fastholdes den 18. januar. 
 
 
3.2 - Emner til HB konference i januar 2008 
J.nr. 425, HB-konference 
 
På HB konferencen i lige år planlægges sædvanligvis generelle emner (modsat ulige år med repræ-
sentantskabsmødeemner). 
 
Følgende emner er tidligere foreslået: 

• Status for strategisk aktivitetsplan og opfølgning af Danske Fysioterapeuters mission, visio-
ner og værdier (HBM/19/06/2007) 

• Evaluering af de 5 udvalgs arbejde (HBM/23/08/2007) 
• Oplæg til HB vedr. kriterier for en flerfaglig organisation (HBM/12/04/2007) 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
I forbindelse med HB’s behandling af sagen fremkom der følgende forslag til temaer, der kan be-
handles på HB seminariet i januar. 
 

• Sundhedspolitik - Frit valg i forhold til vores egen (verden) ”fysioterapeutiske ydelser” 
• Medlemstilfredshedsundersøgelsen 
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• Flerfaglig organisation. Vores fagforenings identitet – punktet kan fx kobles med drøftelsen 
af medlemstilfredshedsundersøgelsens resultater. 

 
Evalueringen af udvalgenes arbejde bør koncentrere sig om måden, der arbejdes på i udvalgene og 
sammenhængene mellem udvalgene. Der skal derimod ikke fokuseres så meget på, at give en lang 
redegørelse for alle de enkelte emner, der har været drøftet i de enkelte udvalg. Udvalgenes navne 
bør også evalueres. 
 
Det blev drøftet, at emner fra FTFs kursus om ”Møder, der inspirerer og skaber resultater” kunne 
anvendes som et emne til regionskonferencen. 
 
Konklusion: 
HB besluttede, at tiltræde at den ene dag på HB konferencen skulle vedrører foreningens identitet 
og image, og den anden dag skal handle om aktuelle kerne udfordringer på det sundhedspolitiske 
område. Herunder hvilke enkelte emner på den sundhedspolitiske område, der bør tages op til nær-
mere drøftelse det kommende år. 
 
Programmet for konferencen udsendes, så snart det foreligger. 
 
3.3 - Målsætning for regionskonferencer 
J.nr. 445.4-3, Regionskonference 
 
Da den eksisterende målsætning for regionskonferencer i Danske Fysioterapeuter ikke er blevet 
revideret i mange år, forekommer det relevant at revidere den som konsekvens af Danske Fysiote-
rapeuters nye struktur.  
 
Forslag til emner for regionskonferencen i 2008 vil blive forelagt HB på mødet i november. 
 
Revideret forslag udarbejdet sammen med regionsformændene: 
 
Målsætning for Danske Fysioterapeuters regionskonference 
 at skabe sammenhæng i Danske Fysioterapeuters politiske arbejde mellem det centrale og 

decentrale led, herunder at inddrage regionsbestyrelserne i Danske Fysioterapeuters mål og 
handleplaner 

 at der sker erfaringsudveksling mellem regionsbestyrelserne  
 at stimulere og understøtte det politiske arbejde i regionerne 
 at give opdateret viden om sundheds- og fagpolitiske emner 

Der udarbejdes formål til den enkelte konference med udgangspunkt i målsætningen. 
 
Den nuværende målsætning: 
Målsætning for Danske Fysioterapeuters regionskonference 
 at skabe diskussion af Danske Fysioterapeuters faglige og fagpolitiske aktiviteter mellem  

Hovedbestyrelse og regionsbestyrelsesmedlemmer samt give deltagerne up-to-date viden om 
sundheds- og fagpolitiske emner. 

 at skabe mulighed for erfaringsudveksling regionsbestyrelserne imellem og mellem 
Hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne. 

  at stimulere og understøtte det politiske arbejde i regionerne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der var rundt om bordet enighed om, at de ny forslag var tilfredsstillende mhp. ajourføring. 
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Konklusion: 
 
HB godkendte den reviderede overordnede målsætning for regionskonferencer. 
 
 
3.4 - Godkendelse af forhandlingsresultat om overenskomst på sygesikringsområdet 
J.nr. 21, overenskomster praktiserende 
 
Den 12. oktober indgik Danske Fysioterapeuter og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) 
en aftale om fornyelse af følgende overenskomster: Landsoverenskomst for almen Fysioterapi, 
landsoverenskomst for vederlagsfri fysioterapi og landsoverenskomst for ridefysioterapi. Aftalen 
blev indgået under forbehold for endelig godkendelse i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse 
samt i Regionsforeningens bestyrelse. 
 
I bilag til hovedbestyrelsen var vedlagt en oversigt over de enkelte krav, og hvilke ændringer der er 
aftalt på området. Selve aftaleteksten med økonomibilag var ligeledes vedlagt. 
 
Landsoverenskomsterne for almen og vederlagsfri fysioterapi vil efter hovedbestyrelsens godken-
delse blive sendt til afstemning blandt ejere, lejere, mobile og ansatte under landsoverenskomsterne. 
Landsoverenskomsten for ridefysioterapi sendes til afstemning blandt de tilsluttede ridefysiotera-
peuter. 
 
Kun medlemmer af Danske Fysioterapeuter er stemmeberettigede. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Johnny Kuhr og sekretariatet orienterede om forhandlingsresultatet med den offentlige sygesikring, 
der nu sættes til afstemning blandt medlemmerne. 
 
Der var indledningsvis stor ros til det arbejde forhandlingsdelegationen og ikke mindst sekretaria-
tets medarbejdere havde ydet i forbindelse med forhandlinger om den nye overenskomst på sygesik-
ringsområdet. 
 
Der herefter var der en nærmere gennemgang og drøftelse af forhandlingsresultatet. 
 
Der afholdes orienteringsmøder i alle regionerne for de praktiserende fysioterapeuter om resultater-
ne af forhandlingerne. Det blev efterlyst, hvorledes der regionalt skal arbejdes videre med de inklu-
derede emner fra overenskomsterne. Der lægges op til drøftelser af dette i udvalget for praksis og 
privat og i de regionale kontaktpersonråd. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte den indgåede aftale om fornyelse af følgende overenskomster: Lands-
overenskomst for almen fysioterapi, landsoverenskomst for vederlagsfri fysioterapi og landsover-
enskomst for ridefysioterapi. Resultatet udsendes til urafstemning blandt de omfattede praktiserende 
medlemmer af Danske Fysioterapeuter. 
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3.5 - Referat af møde i udvalg for uddannelse og professionsudvikling  
J.nr. 427.10-1, Udvalget for uddannelse og professionsudvikling 
 
Spørgsmålet om, hvorvidt Danske Fysioterapeuter bør arbejde for autorisation af kliniske eksperter 
har tidligere været drøftet i udvalget for sundhedspolitik og analyse (Udvalg 1). Udvalg 1 mente 
ikke, at der er brug for en særlig autorisation og sendte spørgsmålet videre til Udvalg 2. 
 
Udvalg 2 tilkendegav følgende: 

• Den nye autorisationslov har banet nye veje og Danske Fysioterapeuter bør satse på specia-
listerne. 

• Vi vil gerne markere os som eksperter og også indtage nye områder, men der er ikke brug 
for en speciel autorisation, hvilket bør indstilles til HB. 

 
Desuden drøftede udvalg 2 blandt andet følgende spørgsmål på mødet den 14. september 2007. 
 
Med udgangspunkt i referatet fra udvalgets første møde d. 21. juni 2007, drøftede udvalget strategi 
og handleplan for Danske Fysioterapeuters kompetenceudvikling, implementering af evidens i dag-
lig praksis og indflydelse og samarbejde med professionshøjskolerne. 
 
Herudover drøftede udvalget, hvordan Danske Fysioterapeuter kan gøre faget mere synligt i det 
sundhedspolitiske arbejde og endelig havde udvalget en indledende drøftelse af en national handle-
plan for fysisk aktivitet. 
 
Der henvises til det vedlagte referat for en uddybning af udvalgets drøftelser. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der blev spurgt til baggrunden for at man er begyndt at drøfte behovet for kliniske eksperter blandt 
fysioterapeuter? Diskussionen er kommet op i forbindelse med sygeplejerskerne har taget drøftel-
sen, og udarbejdet en debatpjece herom med henblik på at sikre en autorisation indenfor flere af 
sygepleje fagets områder.  
 
Pjecen udsendes ud med HB-cirk. 
 
Der var en række uddybende spørgsmål og bemærkninger til det vedlagte referat og arbejdet i ud-
valget herunder blandt andet: 
 

- Behovet for at udvalget drøfter en forskningsstrategi for foreningen. 
- Det nye EQF-system med kompetencegivende merit. 

 
Det blev desuden orienteret om, at foreningen pt. er i gang med at drøfte, hvorledes foreningen og 
P.hD’ere kan bruge hinanden i fremtiden.  
 
Det blev bemærket, at foreningen også bør interessere sig for fysioterapeuter med Masteruddannel-
ser. Det blev bekræftet at foreningen også har fokus herpå. 
 
Konklusion: 
HB besluttede, at Danske Fysioterapeuter ikke arbejder for en særlig autorisation af kliniske 
eksperter. 
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HB besluttede endvidere, at der på næste HB møde skulle gives en orientering om det nye kvalifika-
tionssystem (EQF systemet) sammen med den nye uddannelses slutkompetencer (jf. den nye stu-
dieordning på fysioterapiuddannelsen). 
 
3.6 - Budgetforslag til fagfestival 2009  
J.nr. 47, landsdækkende arrangementer 
 
Det planlægges at afholde næste Fagfestival i dagene 26.-28. marts 2009. 
 
Flere kongressteder er undersøgt. Odense Congress Center er igen fundet både billigst og mest 
brugbart til vores arrangement.Vi har ønsket at anvende et nyt kongresbureau og har derfor under-
søgt forskellige bureauer samt forhørt os i KL, DSR, PLO og andre organisationer. 
 
Vi har vurderet, at vi får den bedste service og det bedste økonomiske udbytte ved at anvende fir-
maet PN Softsupport.  
 
Der fremlægges et budget med 1200 deltagere, som viser, at hvis Danske Fysioterapeuter, ligesom 
til sidste Fagfestival, budgetterer med et tilskud på 1,1 million kr., vil deltagerbetalingen kunne hol-
des på kr. 1975 forudsat, at vi får ca. kr. 636.000 ind i indtægter fra udstillere og kr. 150.000 fra 
sponsorere. 
 
Fra RM 2006 står anført: ”Tidligere er der i budgettet blevet afsat 1.100.000 kr. fordelt over to år, 
men på grund af de konkrete erfaringer fra fagfestivalen i 2006 er der budgetteret med en samlet 
udgift på 750.000 kr. fordelt med 50.000 kr. i 2007, 200.000 kr. i 2008 og 500.000 i 2009.”  
Det er korrekt, at der blev forbrugt 434.667 kr. mindre end budgetteret i 2006, men dette skyldes, at 
vi fik krediteret en frokost, svarende til 150.000 kr., samt at udgifterne til Odense Congress Center 
var mindre end budgetteret. Vi kan ikke forvente noget tilsvarende i 2009. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der var en række spørgsmål til budgettet særligt for at afdække stigningen i deltagerbetalingen. 
Prisstigningen skyldes først og fremmest udgiften til kongresstedet, mens de andre aktiviteter, som 
foreningen står for, ikke har oplevet prisstigninger.  
 
Det blev afklaret, at ud af de 1,1 mill. kr., som foreningen skal bidrage med, er de 250.000 kr. ind-
arbejdet i det rammebudget, som blev godkendt på RM 06, idet denne udgift afholdes inden udgan-
gen af 2008. 
 
Der blev spurgt til deltagerbetalingen for de studerende. Det blev oplyst, at den endnu ikke var fast-
sat, men at den var 950 kr. ved fagfestivalen i 2006.  
 
Konklusion: 
HB besluttede, at DF  afsætter 1,1 mill. til næste Fagfestival, som planlægges afholdt 26.-28. marts 
2009. Det blev præciseret, at HB i den forbindelse således godkendte en tillægsbevilling på 850.000 
kr., da de 250.000 kr. allerede er indarbejdet i budgettet. 
 
Sekretariatet ser endvidere på deltagerbetalingen for de studerende. 
 
3.7 - Valg til etisk udvalg  
J.nr. 426.80-1, Etisk udvalg 
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Etisk udvalg søger nyt medlem. De tre menige medlemmer skal have kompetence indenfor hhv. 
1) forskning og faglig udvikling, 2) ledelse, 3) klinisk praksis.  
 
Foreningen har modtaget 3 ansøgninger vedr. området klinisk praksis. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 Udfra de indkomne ansøgninger holdt op imod behovet for faglig dækning af medlemmerne i etisk 
udvalg, blev der peget på, at fysioterapeut XX har hhv. erfaring og ansættelse som klinisk vejleder, 
ledende fysioterapeut og kvalitetskoordinator. Endvidere har XX teoretisk viden om de etiske prin-
cipper, som skal være dækket af medlemmerne i udvalget. 
 
Konklusion: 
HB udpegede XX som medlem af etisk udvalg med kompetence indenfor klinisk praksis. 
 
3.8 - Legatportion til Danske Fysioterapeuter  
J.nr. 577, Legater og fond 
 
Som det ses anført i vedlagte bilag har Danske Fysioterapeuter modtaget en legatportion fra boet 
efter fysioterapeut Annelise Fussing i Bagenkop på kr. 50.000 kr. 
 
Det indstilles, at legatportionen overføres til Danske Fysioterapeuters rekreationsfond og renter af 
portionen uddeles sammen med øvrig uddeling jfr. fundats (håndbogens side 112/113). 
 
Rekreationsfonden har pr. 31.12.2006 en formue på kr. 904.000 og der uddeles ca. kr. 35.000 hvert 
år i renter af de frie midler. Der er altid mange ansøgninger, og Rekreationsfondens bestyrelse har i 
mange år sukket efter ny midler til de mange værdigt trængende. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der var ingen bemærkninger til punktet. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede at overføre en legatportion til Rekreationsfonden. 
 
 
3.9 - Retningslinier for dækning af valg af formand til regioner, næstformand og formand i 
Danske Fysioterapeuter 
J.nr. 71, Fagbladet 
 
På det seneste hovedbestyrelsesmøde blev den journalistiske dækning af regionsformandsvalget 
debatteret. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle laves et notat, der opridser praksis for 
dækning af formandsvalg, samt hvad der kan være af principielle problemstillinger i den forbindel-
se. 
 
Notatet er vedlagt som bilag til punktet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
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Sekretariatet redegjorde for, at retningslinierne vedrører forløbet frem til at der eventuelt kommer 
flere kandidater i forbindelse med valg. Der er således ganske bestemte procedurer, der træder i 
kraft, når der er mere end en kandidat. 
 
Synspunkter: 

- Det er vigtig, at gøre opmærksom på situationer, hvor der ikke er nogle kandidater til ledige 
poster i foreningen. 

- Der bør informeres om, hvilke kandidater der løbende melder sig. 
- Det er dog vigtigt, at når der er flere kandidater skal de behandles fuldstændig ens i forhold 

til spalteplads i fagbladet mv. jf. de nuværende retningslinier. 
- Information om opstilling af kandidater bør alene vedrører faktuelle forhold. Navn, alder ar-

bejdssted mv., men ikke politiske statements. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte, at der fremover før valg af formand til regioner, næstformand og for-
mand i Danske Fysioterapeuter kan skrives faktuelt om kandidaterne i den takt, de melder sig. Når 
tidsfristen for opstilling er udløbet, og den endelige valgkamp begynder, har alle kandidater ens 
vilkår. 
 
3.10 Kompetenceudvikling af politikere i Danske Fysioterapeuter 
J.nr.  
 
På Hovedbestyrelsesmødet den 19/09/2007 pkt. 3.1 vedtog hovedbestyrelsen således udfra det ud-
sendte notat: 
 
”Hovedbestyrelsen godkendte oplægget som videre grundlag for en drøftelse af kompetenceudvik-
ling af politikere i Danske Fysioterapeuter. Der arbejdes videre med oplægget særligt i relation til 
de principper og kriterier for efteruddannelse, som det afsatte beløb skal udmøntes i forhold til. 
Herunder overvejes muligheden for, der kan være en nedre økonomisk grænse og/eller andre krite-
rier i forhold til udvælgelsen af de kompetenceudviklingsaktiviteter, der skal behandles af hovedbe-
styrelsen.” 
 
Det var i det nu udsendte notat indstillet, at rammen for kompetenceudvikling for politikerne i Dan-
ske Fysioterapeuter fastlægges således: 

• Formand og næstformand – er valgt for en periode på 4 år med centrale arbejdsopgaver, og 
der afsættes en årlig økonomisk ramme for hver sv.t. en masteruddannelse indenfor budget-
tet. 

• Regionsformænd – er valgt for en periode på 2 år ad gangen med decentrale arbejdsopgaver, 
og der afsættes en årlig økonomisk ramme for hver politiker sv.t. en diplomuddannelse 

• Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer – indenfor rammen af Hovedbestyrelsens budget kan 
der udover deltage i nuværende konferencer og møder og Danske Fysioterapeuters interne 
organisationsuddannelse,  administrativt godkendes anvendelse af beløb til kompetenceud-
vikling. 

• Fsva. formand, næstformand og regionsformænd vil der fortsat i sædvanligt omfang være 
midler indenfor hovedbestyrelsens budget til deltagelse i konferencer og møder og Danske 
Fysioterapeuters interne organisationsuddannelse. Konferencer og møder, som regionalt 
vedtages deltagelse i, dækkes økonomisk af regionale midler. 

 
Øvrige vilkår for kompetenceudvikling mht. tidsforbrug, relevans, godkendelsesprocedure og eva-
luering var anført i detaljer i det udsendte notat.  
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Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der bør ikke stå noget om fratrædelsesgodtgørelse i retningslinierne for kompetenceudvikling af 
politikerne. 
 
Der mangler at blive klarlagt et formål med politikken – hvad det er foreningen vil få ud af anven-
delsen af kompetenceudviklingen af politikerne i foreningen. 
 
Formålet med kompetenceudvikling af politikerne følger af de mål, som RM har besluttet for for-
eningen og hovedbestyrelsens arbejde, og derfor behøves disse at blive reformuleret i forbindelse 
med retningslinierne for kompetenceudviklingen af foreningens politikere.  
 
Det er vigtigt, at der er nogle lidt mere klare retningslinier for, hvilken type efteruddannelse, der 
bør/kan tilbydes medlemmer af HB. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen godkendte den udsendte ramme for kompetenceudvikling for politikere i Danske 
Fysioterapeuter med en bemærkning om, at spørgsmålet om fratrædelsesgodtgørelse og midler til 
faglig opdatering i den situation, vil ikke fremgå som en del af retningslinierne. Spørgsmålet vil i 
stedet, blive drøftet i arbejdsgruppen under hovedbestyrelsen, som skal drøfte selve fratrædelses-
godtgørelsen for politikere. 
 
På et af de kommende hovedbestyrelsesmøder vil der blive formuleret en nærmere baggrund for 
bevilling af midler til kompetenceudvikling for politikere dvs. et beskrevet formål for emnet med 
redegørelse for opkvalificeringen og den merværdi, det indeholder for medlemmerne af foreningen. 
 
Der skal foretages en evaluering af anvendelsen af midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 
Første gang i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2008. 
 
Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 
 
4.1 - Evaluering af konferencen for kontaktpersoner for praksis-privat området i Ebeltoft den 
25.-26. september 2007.  
J.nr. 45 
 
Deltagerevalueringer fra den afholdte årskonference for kontaktpersoner var vedlagt. Der var delta-
gelse af alle kontaktpersoner, alle regionsformænd og udvalgsmedlemmer fra Udvalget for praksis 
og privat (UPP). 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev kommenteret, at det var godt, at alle regionsformændene var tilstede. Det blev tillige kom-
plimenteret, at det var et afvekslende program bl.a. med de to eksterne oplægsholdere. 
 
 
Det blev efterlyst, at gruppearbejdet var blevet lagt først på konferencen med henblik på at skabe et 
bedre udgangspunkt for debatten på konferencen. 
 
Det blev bemærket, at det er en løbende udfordring at sikre balancen mellem, hvad der drøftes i 
plenum, og hvad der drøftes i grupper. 
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Sekretariatet vil inddrage evalueringen af  konferencen i planlægningen af næste år konference. 
 
Konklusion: 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
 
4.2 - Orientering om status vedrørende ændring af sundhedsloven  
J.nr. 03 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt lovforslag i udkast, der skal udmønte ændringer på 
området for vederlagsfri fysioterapi. Vedlagt notat om Danske Fysioterapeuters høringssvar, der 
også er omtalt på fysio.dk ”Høringssvar om vederlagsfri ordning” fra 10. oktober. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Lovforslagets behandling bremses af det netop udskrevne valg. Og skal genfremsættes når der er 
valgt en et nyt Folketing. 
 
Konklusion: 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
4.3 - Orientering om status vedrørende sundhed.dk 
J.nr. 
  
Repræsentantskabet besluttede i november 2006, at praktiserende medlemmer, der ikke har over-
enskomst med sygesikringen, skal kunne optages på den offentlige sundhedsportal sundhed.dk. Der 
blev afsat kr. 200.000 til formålet. Det drejer sig om ca. 68 klinikker. 
  
Danske Fysioterapeuter har beskrevet sine krav til løsningen og har indgået aftale med sundhed.dk 
om at få en løsningsbeskrivelse. 
 
Den 17. september 2007 har sundhed.dk imidlertid meddelt Danske Fysioterapeuter, at de er nødt til 
at sætte optagelsen på stand by, da de har et uafklaret forhold med deres softwareleverandør. Sund-
hed.dk forventer at kunne komme med en afklaring ultimo oktober. 
 
Den 23. september 2007 modtager Danske Fysioterapeuter et brev fra formanden for Fraktionen af 
Frie Fysioterapeuter, Birthe Bonde, hvori hun undrer sig over at deres medlemmer ikke kan optages 
endnu. Danske Fysioterapeuter svarer den 10. oktober 2007 at der er indgået aftale med sundhed.dk 
samt giver hende en status.  
 
Danske Fysioterapeuter har indkaldt Fraktionen af Frie Fysioterapeuter til drøftelse af sundhed.dk. 
Mødet forventes afholdt den 9. november, hvorefter det indstilles til hovedbestyrelsen at drøfte 
egenbetalingen. 
 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der var ingen bemærkninger til punktet. 
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Konklusion: 
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
4.4 - Orientering om besvarelse af henvendelse fra de praktiserende fysioterapeuter vedrø-
rende udstedelse af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse   
J.nr. 
 
Danske Fysioterapeuter har fået en henvendelse fra fraktionen af praktiserende fysioterapeuter ved-
rørende udarbejdelsen af genoptræningsplaner på sygehusene. 
 
Henvendelse er sammen med svaret til de praktiserende fysioterapeuter vedlagt som bilag. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Der var en generel drøftelse af, hvorledes foreningen skal arbejde videre i forhold til varetagelsen 
interesserne i forhold til grundlaget for udarbejdelsen af genoptræningsplaner i forbindelse med 
sygehusindlæggelse. 
 
Det blev bekræftet, at der er snitfladeproblematik i f.t. genoptræningen, og at der er sendt en opfor-
dring til Indenrigs- og Sundhedsministeren om at genindkalde arbejdsgruppen om dette emne. Der 
er tillige behov for overfor KL og Sundhedsstyrelsen at påpege en koordineret fysioterapeutisk spe-
cialeplanlægning i primærsektoren (kommuner og praksissektor).  
 
Regionsformændenes konkrete involvering i drøftelser om emnet blev vendt, da spørgsmålet vedrø-
rende forvaltningen af lovgivningen på sigt også kan blive et spørgsmål, der må drøftes i forhold til 
praksis i de enkelte regioner.  
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.5 - Orientering om mødet i UPP mødet 23. september 2007 
J.nr. 427.25-1 
 
Udvalget drøftede bl.a. 
- status på OK forhandlingerne og det videre mandat til sekretariatet 
- tiltag til implementering af de nye standardkontrakter  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der skal være en drøftelse i udvalget for praksis og privat vedrørende funktioner og opgaver for 
praksiskonsulenterne og kontaktpersonerne og deres samarbejde med foreningen. 
 
Konklusion: 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
4.6 - Orientering om status vedrørende arbejdet med udviklingstiltag for praksissektoren  
J.nr. 
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Orienteringen omhandler de projekter som praksis-privat afdelingen arbejder med i forhold til bl.a. 
samarbejdet ml. kommuner og praksissektoren, imageundersøgelse i kommunerne samt de forret-
ningsmæssige udviklingsområder for praksissektoren. 
 
Der er som baggrund for orienteringen vedlagt to notater til HB. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Sekretariatet orienterede om de igangværende udviklingsaktiviteter i forhold til praksissektoren. 
Udviklingsaktiviteterne retter sig mod samtlige klinikker både dem, der arbejder under sygesik-
ringsoverenskomsten og udenfor.  
 
Der er både udarbejdet en imageundersøgelse blandt kommunerne og en mere kvantitativ undersø-
gelse om omfanget af kommunernes samarbejde med praksissektoren. Resultatet af disse undersø-
gelser er først lige modtaget og skal nu bearbejdes, og der skal udarbejdes en strategi for det videre 
arbejde. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede mulighederne for ny og andre samarbejdsformer i praksissektor 
/kommunalt regi. 
 
I forhold til praksiscertifikatet er der kommet et nyt modul, der vedrører arbejdet med en forret-
ningsplan. Desuden arbejdes der med et modul, der sætter fokus på ledelse i de enkelte klinikker. 
Dette vil på sigt eventuel også kunne ske i sammen med offentlige ledere, hvilket også kunne skabe 
grobund for netværk og forståelse på tværs af sektorerne. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
4.7 - Orientering fra Grønland  
J.nr. 829 
 
Danske Fysioterapeuter v. Johnny Kuhr og sekretariatsmedarbejder Jesper Malling besøgte først i 
oktober de grønlandske fysioterapeuter. Formålet med besøget var at drøfte samarbejdet mellem 
fysioterapeuterne i Grønland og Danske Fysioterapeuter.  
 
Hovedbestyrelsen vil modtage en mundtlig orientering om drøftelserne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Johnny Kuhr orienterede om forholdene i søsterforeningen – Fysioterapeuter i Grønland – som 
Danske Fysioterapeuter har en samarbejdsaftale med.  
 
Der var et fint fremmøde generalforsamlingen, hvor ca. 20 ud af de ca. 30 medlemmer deltog. 
 
Der er en række udfordringer i forhold til at få foreningen til at fungere organisatorisk og få de øko-
nomiske rammer på plads i forhold til sundhedskartellet i Grønland.  
 
Det blev tilkendegivet, at det er vigtigt, at Danske Fysioterapeuter understøtter fysioterapeuternes 
aktiviteter i Grønland 
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Konklusion: 
HB blev tog orienteringen til efterretning.  
 
4.8 - Orientering om status i forhandlingerne om overenskomsten på det offentlig område  
J.nr. 11 
 
Overenskomstkravene mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner og Kommunernes Landsfor-
ening blev udvekslet den 10. oktober 2007, og mundtligt drøftet fredag den 12. oktober 2007. 

På Statens område bliver overenskomstkravene vedtaget på CO II’s repræsentantskabsmøde den 14. 
november 2007, men på hovedbestyrelsesmødet gives der en orientering om den foreløbige kravs-
behandling af Danske Fysioterapeuter overenskomstkrav. 

 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Johnny Kuhr orienterede om den officielle kravudveksling mellem Sundhedskartellet overfor Regi-
onsforeningen og KL. 
 
I den næste nummer af fagbladet vil der blive orienteret om kravene til OK08. Desuden vil der blive 
informeret via hjemmesiden og i mindre udgivelser fra foreningen om kravene. 
 
Sekretariatet orienterede om det kommende forhandlingsforløb herunder om koblingen mellem de 
dele af trepartsaftalen, der skal indarbejdes i overenskomsterne, hvilket blandt andet er midler til 
kompetenceudvikling.  
 
Der blev desuden orienteret om status i forhandlingerne på Statens område. Der udveksles først 
krav engang i december, men modsat på det regionale/kommunale område er der ingen strejke mu-
lighed på det statslige område. 
 
Der var bred støtte i HB til at gå efter en forhandlingsløsning frem for et regeringsindgreb. 
 
Der blev orienteret om, at Johnny Kuhr igen er valgt til forhandlingsdelegationen for Sundhedskar-
tellet. 
 
Konklusion: 
HB tog orientering til efterretning. 
 
4.9 - Orientering vedrørende HB møde i DSA  
J.nr. 02.04 
 
Der har været afholdt HB møde i DSA den 4. oktober 2007. Referatet fra mødet er vedlagt som bi-
lag.  
 
Det indstilles, at HB tager orienteringen fra HB mødet i DSA til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
 
Det blev bemærket at arbejdsmarkedet for fysioterapeuter er kommet på dagsordenen, eftersom at 
fysioterapeuterne er kommet med i regeringens jobkortordning. Der vil sige, at fysioterapeuterne er 
kommet på listen over de uddannelser, hvor der lægges op til at udlændinge kan komme ind landet 
med et jobkort. 
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Men generelt er det ikke indtrykket, at der på landsplan ikke er mangel på fysioterapeuter, men at 
der regionalt kan være problemer med mangel på fysioterapeuter.  
 
Det skal i den forbindelse undersøges, hvad baggrunden har været for, at FTF har været ude og sige, 
at der ikke er mangel på fysioterapeuter.  
 
Det skal desuden undersøges ud fra, hvilke kriterier eventuelle fysioterapeuter, der kommer ind i 
landet via en kommende jobkortordning, skal godkendes. 
 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt 
 
E.1 FTF’s udpegningsprocedure i forbindelse med besættelse af posterne i de nye 

professionshøjskolebestyrelser – jf. henvendelse fra Tina Lambrecht  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Indstillinger til undervisningsministeren om udpegning af FTF pladser i bestyrelserne 
i professionshøjskolerne sker via forretningsudvalget i FTF efter indstilling fra FTFs 
regionale bestyrelser. 
 
Det blev fremført, at der er et problem med, at FTF udpeger centralt til professions-
højskolerne, og at det kan underminere det lokalpolitiske arbejde, der er lagt i at sikre 
pladser i bestyrelserne i de enkelte regioner. Desuden er det problematisk, at der er 
kønskvotering således, at der skal udpeges en repræsentant fra hvert køn til pladserne.  
 
Johnny Kuhr orienterede om, at udpegningerne til bestyrelserne vil ske efter indstil-
lingen fra de regionale FTF’s bestyrelser, og at det regionalpolitiske arbejde i forhold 
til at finde egnede kandidater til bestyrelserne vil være udgangspunktet for udpegnin-
gerne centralt fra FTF.  Kravet om indstilling af M/K er et led i ligestillingslovgivnin-
gen.  
 
Det blev konkluderet, at det generelt bør overvejes, hvilke roller FTF centralt bør på-
tage sig i forbindelse med udpegninger. Johnny Kuhr vil videreformidle synspunktet 
til FU-FTF. 
 
 

E.2 Organisering af fysioterapeuter regionalt – jf. Tine Nielsen 
Tine Nielsen orienterede om planerne for den ny ledelsesstruktur for sygehusene i Re-
gion Hovedstaden og den mulige opsplitning af faggruppen på sygehusene. 
Der er lavet en projektbeskrivelse for den gruppe, som skal arbejde med organisering i 
den ny sygehusstruktur for ergo- og fysioterapeuter, og der er bevilget midler til dette 
arbejde som skal foregå i et samarbejde med DSI.  
 

Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af Hovedbestyrelsesmødet 
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 Der blev evalueret positivt på mødet d.d. i hovedbestyrelsen.  
Samtidig blev det bemærket, at det er det væsentligt, at den fastlagte tidsramme forsø-
ges overholdt, og at der i dag godt kunne strammes op på enkelte drøftelser.  
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