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      5. januar 2010 
                          J.nr. 421.1 
                          /jpc 
 
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. november 2009.  
 
Til stede: Johnny Kuhr  

  Lise Hansen 
  Tina Lambrecht  
  Tina Frank    
  Brian Errebo-Jensen  

 Marianne Breyen 
Tine Nielsen 
Solvejg Pedersen  

 Lene Christoffersen  
 Esther Skovhus Jensen 
 Vibeke Bechtold  

Eva Hauge  
Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende) 

 
Afbud: Ingen 
  
Fra sekretariatet: 
 Janus Pill Christensen, referent 
 Mikael Mølgaard, fagbladsreferent 
 Jan Erik Rasmussen 
 Esben Riis 
 Karen Langvad 
 Mette Birk Berger  
    
Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 
 
Der foreligger referat fra HBM 14-15/9/09 og HBM 19/10/09 til underskrift. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
 
2.1 - Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden 10.10 – 18.11.2009 
 
Indstilling:  
Tages til efterretning. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev orienteret omkring et besøg i Bøvlingbjerg. Besøget foregik hos en praktiserende 
fysioterapeut, der hverdag arbejder en time hos en praktiserende læge. Arbejdet består i, at lægen 
henviser bestemte problemer direkte til fysioterapeuten. Fysioterapeuten har blandt andet taget 
kurser i medicin. Og ordinerer i nogle tilfælde medicinsk behandling, der dog skal godkendes af 
lægen.  
 
Endvidere blev der orienteret om et statusmøde om SKS registrering med Ergoterapeutforeningen 
og SST om indberetning af ergo- og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen. 
Mødet indeholdt blandt andet: 
Regeringens regelforenklingskatalog, nyheder fra SST, takster samt start og slutkoder. 
Mødet blev anvendt til at orientere hinanden om hvad der foregår på området. 
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Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
2.2 - Koordinering af politisk deltagelse i konferencer 
 
Indstilling: 
At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Tina Lambrect orienterede omkring LIF konference fremtidens patient.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Det blev besluttet, at der skal rettes henvendelse til Janus Pill Christensen i forbindelse med til-
meldingen til konferencer, således at tilmeldingen kommer med i konferenceoversigten.  
 
2.3 - Rulledagsorden for kommende HB møder 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen tager rulledagsordenen til efterretning. 
 
Resume: 
Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmø-
der. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev præciseret at UCI burde rettes til professionshøjskole, således at det fremgår klart, hvad 
sagen handler om.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning 
 
3.1 - Regionskonference 2010 
 
Indstilling: 
At de reviderede målsætninger for regionskonferencen godkendes 
At skitsen for regionskonferencen 2010 godkendes. 
 
Resume: 
Planlægningsgruppen for regionskonferencen 2010 bestående af Tina Lambrecht, Lise Hansen og 
Birgitte Kristensen indledte planlægningsarbejdet med at se på den eksisterende målsætning for 
regionskonferencen og fandt at målsætningen burde reformuleres. På den baggrund er der vedlagt 
et udkast til en revurderet målsætning for regionskonference, som det indstilles at hovedbestyrel-
sen godkender. Målsætningen for regionskonferencen er sidst blevet revurderet i 2007. 
 
Vedlagt er desuden en skitse for regionskonferencen for 2010 til hovedbestyrelsens godkendelse. 
Skitsen er ligeledes udarbejdet af planlægningsgruppen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede indledningsvis om baggrunden for indstillingen. 
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Der blev udtrykt opbakning til begge indstillinger. 
 
Der blev ønsket en tilføjelse om, at den første konferencedag også sigtede mod samarbejde med 
Danske Fysioterapeuter centralt. Der blev desuden ønsket en præcisering af, at der ikke alene 
skulle ses på sammenhæng nye opgaver i praksissektoren, men også på nye opgaver generelt. 
 
Det blev foreslået, at der tages et perspektiv med omkring flerfaglig organisation. Hertil blev det 
bemærket, at det måske er for omfangsrigt at tage fat på i forbindelse med konferencen. Men 
måske kan der ”sås” en tanke herom. Desuden blev det fremhævet, at en eventuel vinkel omkring 
flerfaglig organisering også afhænger af hvor langt hovedbestyrelsen er i sin drøftelse heraf på 
dette tidspunkt. Måske kunne man gå den vej, at man ser på de nye sundhedsuddannelser, og det 
arbejdsmarked de vil være tilknyttet til i fremtiden. 
 
Endvidere blev det foreslået, at der i forbindelse med drøftelsen af de nye medlemmer også 
fokuseres på nye jobs, og at der fokuseres på samspillet mellem de nye medlemmer og fremtidens 
nye jobs.  
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at: 
 
Godkende de reviderede målsætninger for regionskonferencen 
Godkende skitsen for regionskonferencen 2010  
Der arbejdes videre med konferencen på baggrund af kommentarerne. 
 
3.2 - Referat af møde i Forskningsfonden 26. oktober 2009 
 
Indstilling: 
At følgende godkendes 

• Uddeling af Forskningsfonden (bilag 1) 
• Uddeling af Jubilæumslegatet (bilag 2) 
• Uddeling af Studielegatet (bilag 3) 
 

At den særlige Pris 2010 uddeles på repræsentantskabsmødets første dag om formiddagen (refe-
rat pkt. 2) 
At en valgperiode er på 4 år, og at man max. kan sidde i bestyrelsen i 2 valgperioder (referat pkt. 
3) 
At der ikke længere er afrapporteringspligt for uddelte beløb under 10.000,- kr. (referat pkt. 4) 
 
Resume: 
Der er fremkommet forslag til uddeling af fondsmidlerne, se vedlagte bilag 1-3.  
Der er en række indstillinger i referatet – se indstillinger ovenfor. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor projektet "Sundhedsfremmeindsats med afsæt i motivation og 
eliminering af barrierer" er blevet afvist med begrundelsen, at det mangler fysioterapeutisk rele-
vans. Der blev redegjort for, at projektet er blevet ”scoret” ligesom andre projekter.  
 
Der har – og vil fortsat – være en drøftelse af, hvorledes projekterne skal prioriteres i fremtiden. 
Skal det være ud fra en ”scoring” eller bør det være ud fra en prioritering af de politiske 
indsatsområder. 
 
Det blev klarlagt, at der en beskrevet procedure i forhold til habilitet ved behandling af 
ansøgningerne. Hertil blev det desuden bemærket, at det selvfølgelig er en udfordring, når 
forskningsmiljøet i Danmark er så relativt lille, så folk kender hinanden på kryds og tværs. 



HBM/26/11/2009 
 

Side 4 af 13 
 

 
Det blev afklaret, at ”scoringsnøglen” og principper for afklaringen af størrelsen af beløbet blev 
drøftet på sidste møde i forskningsfonden. 
 
Det blev klarlagt, at hovedbestyrelsen orienteres om afrapportering fra uddelingen af anvendelse af 
studielegatet. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen besluttede at tiltræde: 

• Uddeling fra Forskningsfonden (bilag 1) 
• Uddeling fra Jubilæumslegatet (bilag 2) 
• Uddeling fra Studielegatet (bilag 3) 
 

Hovedbestyrelsen besluttede endvidere 
 
At den særlige Pris 2010 uddeles på repræsentantskabsmødets første dag om formiddagen (refe-
rat pkt. 2) 
At en valgperiode er på 4 år, og at man max. kan sidde i bestyrelsen i 2 valgperioder (referat pkt. 
3) 
At der ikke længere er afrapporteringspligt for uddelte beløb under 10.000,- kr. (referat pkt. 4) 
 
3.3. – Direct Access and Advanced Scope of practice in Physiotherapy 
 
Indstilling: 
At hovedbestyrelsen drøfter muligheder og perspektiver i henholdsvis direkte adgang til fysioterapi 
og ”advanced scope” i fysioterapi 
At sekretariatet på baggrund af drøftelsen udarbejder strategi for direkte adgang til fysioterapi og 
”advanced scope” i fysioterapi 
 
Resume: 
World Confederation for Physical Therapy (WCPT), American Physical Therapy Association (AP-
TA) og Canadian Physiotherapy Association (CPA) havde i samarbejde arrangeret en international 
konference, hvor medlemslandene var inviteret til at deltage i en strategisk drøftelse af direkte ad-
gang til fysioterapi og advanced scope i fysioterapi.  
Overskrifterne i oplæggene på konferencen var:  

• Service Development, Implementation and Effectiveness 
• Challenges and Opportunities 
• Defining and Extending the Scope of Physical Therapy Practice 
• Advancing the Scope of Physical Therapy Practice 
• Policy Leadership and Development 
• Policy Challenges and Opportunities. 

 
Fra Danske Fysioterapeuter deltog Johnny Kuhr, Esben Riis, Casper Mortensen og Gurli Petersen. 
 
Johnny Kuhr havde oplæg ved paneldiskussion om ”Challenges and Opportunities” og talte om 
muligheder, barrierer og strategi for direkte adgang i Danmark og om Danske Fysioterapeuters 
strategi for uddannelse og fysioterapeuters rolle og positionering i det danske sundhedsvæsen. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev afklaret, hvad der forstås med extented scope og advanced scope. Extented scope 
handler om nye arbejdsopgaver, som man som fysioterapeut har komptencer til. Advanced scope 
er, når der er tale om en udvidelse af fysioterapeutens arbejdsfelt eksempelvis at analysere 
røgentbilleder eller andre lægeopgaver. 
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I en dansk sammenhæng, er der ikke er nogen udtømmende beskrivelse af det fysioterapeutiske 
arbejdsfelt. Dette gælder heller ikke i forhold til autorisationsloven, der ikke sætter nogen 
begrænsning for, hvad fysioterapeuter kan arbejde med – med mindre, at der er tale om forbeholdt 
virksomhed, hvor kompetencen er tildelt en bestemt profession, eksempelvis læger. 
 
Der blev udtryk støtte til at gå videre med udarbejdelse af en strategi på området. 
 
Der bør udarbejdes en kortlægning af hvor fysioterapeuter har nye opgaver og roller. 
 
Det blev fremhævet, at en vurdering af erfaringerne fra andre lande også bør ses i sammenhæng 
med  strukturen omkring fysioterapi. I forlængelse her af bør der ikke alene ses på potentialet i 
praksissektoren, men også i den offentlige sektor. 
 
Det blev bemærket, at der er et dilemma knyttet til udviklingen. Spørgsmålet er om forsøgene i 
praksis bør komme først, eller om efteruddannelsen til nye opgaver bør komme først 
 
Der blev efterspurgt en uddybning af, hvad der menes med en formalisering blandt andet i relation 
til aflønningen af fysioterapeuter, der tilbyder nye ydelser. 
 
Det blev påpeget, at den nye udvikling også dækker over en problemstilling omkring, hvilke 
fysioterapeuter, der får adgang til at efteruddanne sig. 
 
Set fra et borgersynspunkt er det også væsentligt, at vurdere hvilke borgere der kan få adgang til 
nye fysioterapeutiske ydelser – det handler om lighed i sundhed. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen drøftede muligheder og perspektiver i henholdsvis direkte adgang til fysioterapi 
og ”advanced scope” i fysioterapi 
Det blev besluttet, at sekretariatet på baggrund af drøftelsen udarbejder strategi for direkte adgang 
til fysioterapi og ”advanced scope” i fysioterapi. Strategien bør blandt andet forholde sig til hvilke 
opgaver, der skal ses på. Er det nye opgaver. Er der risiko ved egen henvisning – kommer der kun 
”anden gangs patienter”. Hvorledes bør man forholde sig til sammenhængen mellem  praktisk 
erfaring eller uddannelse. 
 
3.4 - Principielle overvejelser vedrørende opgaveglidning og nye opgaver i praksissektoren 
(udsat fra HBM 19/10/09) 
 
Indstilling: 
At muligheder og barrierer i opgaveglidning og nye opgaver i praksissektoren drøftes 
 
Resume: 
Som opfølgning på mødet i hovedbestyrelsen i juni 2009 har Udvalg for Praksis og Privat drøftet 
opgaveglidning og nye opgaver i praksissektoren. 
 
Der blev på mødet i UPP givet udtryk for, at ansættelse af hjælpepersonale hos praktiserende læ-
ger kan give nye muligheder, herunder udredningsopgaver. Omvendt kan det betyde, at fysiotera-
peuterne bliver mindre autonome. Der var enighed om, at det er vigtigt, at ansættelse som hjælpe-
personale ikke kommer til at udhule det grundlag, der er for fysioterapiklinikkerne.  
 
Ansættelse af fysioterapeuter som hjælpepersonale for kiropraktorer blev drøftet. Der blev givet 
udtryk for, at et sådant samarbejde kan give erfaringer med nye patientgrupper. Det er dog pro-
blematisk, hvis fysioterapeuten skal udføre ydelser under kiropraktorernes overenskomst. Det blev 
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nævnt, at en opgave kan være at understøtte udbredelsen af sundhedshuse, hvor forskellige be-
handlergrupper samarbejder.  
 
Der var enighed om, at det er et principielt ønske, at der skal være direkte adgang til fysioterapi. 
Der var enighed om, at det er et mål at få en central aftale om udvidet lænderygundersøgelse. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Det blev bemærket, at en af udfordringerne er, hvorvidt fysioterapeuter udhuler det selvstændige  
virksomhedsgrundlag og mister autonomi ved at være ansat ved læger og kiropraktorer. Herunder 
at der tjenes penge, på de ydelser fysioterapeuter løser, fordi lægerne kan tage et større honorar 
for ydelserne. 
 
Vi bør som forening være med i udviklingen og se muligheder frem for begrænsninger. 
Udviklingens muligheder kommer blandt andet fordi der generelt er personalemangel, samt at 
mange læger går på pension. 
  
Det blev foreslået, at man anvendte et andet begreb end hjælpepersonale.  
 
Der bør være fokus på, hvilke aftaler man laver med eksempelvis de praktiserende læger, således 
at man sikre sig at der kun laves fysioterapeut relevante opgaver. Overvejelserne bør gælde alle 
fysioterapeuter. Det behøves ikke være en praktiserende, der får ansættelse hos en læge, det kan 
også være en offentlig ansat fysioterapeut.  
 
Mulighed for at leje sig ind hos en læge bør også overvejes.  
 
Konklusion: 
Muligheder og barrierer i opgaveglidning og nye opgaver i praksissektoren blev drøftet. 
Det blev besluttet, at der tages kontakt til PLO for at lave en overenskomst med lægerne vedrø-
rende fysioterapeuter i lægepraksis. 
 
3.5 - Praksisplan for Kiropraktorer i Region Midtjylland  
 
Indstilling: 
At problemstillingerne vedrørende udkastet til praksisplanen for kiropraktorerne i Region Midtjyl-
land drøftes 
 
Resume: 
Udkast til ny praksisplan for kiropraktorområdet i Region Midt har været i høring. Kiropraktorområ-
det adskiller sig fra fysioterapiområdet bl.a. ved at kiropraktorer frit kan ansætte andre kiropraktorer 
på en eksisterende klinik. Kiropraktor- og fysioterapiområdet har dog de senere år haft sammenlig-
nelig omsætningsudvikling på sygesikringen (tilskudsdelen), jfr. DK statistik: 
 1997 (mio. kr.) 2008 (mio. kr.) Stigning i pct. 
Fysioterapi spec. 51 175.916 328.031 86,5 % 
Kiropraktik spec. 53 50.497 91.981 82,1 % 
Inkluderes de vederlagsfri grupper har kiropraktorområdet haft en samlet stigning på 89 %, mens 
fysioterapeuter i samme periode har haft en stigning på 109%. 
Kiropraktorernes praksisplan adskiller sig fra den fysioterapeutiske ved bl.a. at være beskrivende 
og ”anprisende” omkring kiropraktik og kiropraktikkens rolle. Eksempelvis nævnes det 

• At kiropraktorer har størst erfaring med behandling af bevægeapparatsproblemer 
• At kiropraktorer og hospitalsafdelinger er bedst til at følge evidensbaserede retningslinjer 

ifølge en undersøgelse fra sundhedsstyrelsen 



HBM/26/11/2009 
 

Side 7 af 13 
 

Danske Fysioterapeuter, Region Midt, har afgivet høringssvar til høringsudkastet, der problemati-
serer bl.a ovenstående. Det samme gør PLOs regionale høringssvar. 
 
 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Begrundelsen for at sætte punktet på dagsordenen, er at det er problematisk med de formuleringer 
kiropraktorerne anvender i officielle papirer. Drøftelsen skal derfor ses som afsæt for eventuelle 
videre drøftelser af problemstillingen. Spørgsmålet er, hvad vi gør i forhold til kiropraktorerne? 
 
Kiropraktorerne kan lære mere om, hvorledes man samarbejder i sundhedsvæsnet.  
 
Det er væsentligt, at fysioterapeuter fortsat arbejder med, at dokumenter og kommunikere hvad vi 
kan.  
 
Det blev foreslået, at praksisplanen for kiropraktorerne tjekkes i samtlige regioner. Det blev 
bemærket, at fysioterapeuternes praksisplan måske kunne lade sig inspirere af kiropraktorernes 
praksisplan. Der blev i den forbindelse foreslået, at professionalisere arbejdet med praksisplanerne 
således, at der afsættes medarbejdere ressourcer hertil fra centralt hold.  
 
Konklusion: 
Problemstillingerne vedrørende udkastet til praksisplanen for kiropraktorerne i Region Midtjylland 
blev drøftet. 
 
Der skal følges op, således at det sikres, at der sker en ændring af den endelige praksisplan i Re-
gion Midtjylland. 
 
Desuden følges praksisplanen for kiropraktorerne i de øvrige regioner. 
 
3.6 - 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 fysioterapi-
relevant forskning.  
 
Vedlagte notat giver en oversigt over tidligere og aktuel støtte. Det drejer sig om støtte til Forsk-
ningsinitiativet 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 forsk-
ningsmiljøer 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 
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3.7 – 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 
 
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: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
3.8 - Budgetopfølgning 2009 
 
Indstilling: 

- At hovedbestyrelsen tager status for 3. kvartal 2009 til efterretning. 
 
Resume: 
Resultatet for årets første 3 kvartaler viser, efter korrektion for kontingentindtægter, som er bogført 
for hele året, et overskud på ca. kr. 4 mio.  
 
For hele 2009 forventes med den nuværende viden et underskud på kr. 1,450 mio. 
 
Sammenlignet med vurderingen efter 1. halvår er der tale om en forbedring på ca. kr. 0,35 mio. 
Efter 1. halvår var der et forventet underskud på 1,8 mio. kr. efter budgettilpasninger på ca. kr. 
930.000. 
 
For 2009 er der budgetteret med et overskud på kr. 0,5 mio. til hensættelser. 
 
Efter afslutningen af 3. kvartal er det samlede estimat for 2009 gennemgået. Hvor der er væsentli-
ge ændringer i forhold til det tidligere estimat, er der nu udarbejdet et revideret estimat. På de øvri-
ge områder svarer estimatet således til det estimat, der blev udarbejdet på baggrund af 1. halvår 
2009.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Sekretariatet orienterede om udgangspunktet for budgetopfølgningen for 2009. 
 
Det blev afklaret, at foreningen fremover også skal betale kontingent til FTF for de praktiserende. 
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Der var herefter en række afklarende spørgsmål til budgetopfølgningen. 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog status for 3. kvartal 2009 til efterretning. 
 
3.9 - 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: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
3.10 - 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  
 
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 praksiscertifi-
katet, 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 mål-
gruppe. Pris 480.000 kr. fordelt på 3 år, hvorefter udgiften vil falde. 
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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 medlems-
tal. Det vil efter forårets kurser blive evalueret om antallet er passende i forhold til efterspørgslen 
hos begge grupper.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
3.11 - 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 opga-
vebeskrivelse. 
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, sekretaria-
tet og fra TR-rådets medlemmer bl.a. om hvad der foregår i regionerne omkring beslutningsforae-
ne. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
3.12 – FORTROLIG SAG 
 
3.13 – FORTROLIG SAG 
 
3.14 – FORTROLIG SAG 
 
Ad dagsordenens punkt 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. 
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Rådet fremsender hermed referat af mødet til orientering til hovedbestyrelsen.  
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
4.2 - Temanotat fra Videnskabeligt Råd 
 
Indstilling: 
At temanotatet drøftes og tages til efterretning 
 
Resume: 
Videnskabeligt råd fremlægger hermed sit første temanotat.  
 
Notatet behandler temaet Professionsudvikling og akademisering i fysioterapi. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
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, innova-
tion og iværksætteri, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efterud-
dannelse.  
 
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  
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• Styrke en mere systematisk videnopbygning 
• Udnyttelse af denne viden i praksis på institutionerne på de mellemlange videregående ud-

dannelsesområder 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 videregå-
ende uddannelsesområder. 
 
Set i lyset af Danske Fysioterapeuters vision og strategi for professionsudvikling må resultatet af 
globaliseringsforliget ses som ikke tilfredsstillende. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
 
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 Fysiotera-
peuter. Der er tale om en udbygning af den tidligere sundhedsordning, idet der som noget nyt gi-
ves 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 dæk-
ker: 
 
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 tilsvaren-

de 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
- 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat 
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5. Eventuelt 
 
E1. HB møde i december 
Det blev besluttet, at afholde et halvdagsmøde den 15. december 2009. 
 
E2. Valg af ny studerende til hovedbestyrelsen 
Der blev opfordret til at der gøres et opsøgende arbejde for at få studerende til at melde sig til po-
sten som studenter observatør i hovedbestyrelsen 
 
6. Evaluering af HB-mødet. 
 
Bemærkninger fra hovedbestyrelsens behandling: 
Ingen 
 
 
 
Janus Pill Christensen, referent 
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