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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016  BILAG 8 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4B – FORSLAG TIL BESLUTNING 
 
 
Forslag nr. 3.  Nedlæggelse af kontaktpersonordning for selvstændige fysioterapeuter uden 
overenskomst.  
 
Fremsat af Hovedbestyrelsen  
 
 
Forslag: 1 
 2 
Kontaktpersonordningen for selvstændige uden overenskomst nedlægges. 3 
 4 
Baggrund:  5 
 6 
I 2008 vedtog repræsentantskabet en ordning med kontaktpersoner for selvstændige 7 
fysioterapeuter uden for overenskomst. 8 
 9 
Meningen var, at der skulle vælges en kontaktperson i hver af de fem regioner, som skulle være 10 
bindeled mellem praktiserende fysioterapeuter med og uden overenskomst med sygesikringen. 11 
Kontaktpersonerne skulle endvidere fungere som bindeled til Danske Fysioterapeuter for at sikre 12 
gensidig information, sparring og udvikling af tilbud til selvstændige fysioterapeuter. 13 
 14 
Motivation:  15 
 16 
Kontaktpersonordningen har imidlertid ikke fungeret. Det er eksempelvis aldrig lykkedes at få valgt 17 
repræsentanter i alle regioner, og der har siden 2012 ikke været afholdt medlemsmøder eller 18 
aktiviteter regionalt. 19 
 20 
Danske Fysioterapeuter ønsker fortsat en tæt kontakt til alle selvstændige på det private 21 
sundhedsmarked bl.a. for at sikre, at der kan skabes erhvervsudvikling og vækst, og at foreningen 22 
løbende får udviklet indsatser og tilbud til selvstændige på det private sundhedsmarked.  23 
 24 
Derfor har hovedbestyrelsen oprettet et Erhvervs- og vækstpanel med følgende formål: 25 
 26 
 At bidrage med inspiration og viden til udvikling af fysioterapeutiske virksomheder på det 27 

private sundhedsmarked. 28 
 29 

 At bidrage med viden og input til foreningens politikker og medlemstilbud på området. 30 
 31 
Målgruppen for panelets aktiviteter er selvstændige fysioterapeuter, der er medlemmer af Danske 32 
Fysioterapeuter, og som har en virksomhed, der opererer på det private sundhedsmarked. Panelet 33 
består af 10 selvstændige medlemmer med virksomhed på området samt en repræsentant fra 34 
hovedbestyrelsen.  35 
 36 
Deltagerne udpeges af hovedbestyrelsen på baggrund af opslag. Medlemmer indstilles for 2 år ad 37 
gangen. 38 
 39 

For 2016 indstilles fem medlemmer for to år og fem medlemmer for et år. 40 
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Panelet sammensættes, så det afspejler: 41 

• Små og større virksomheder.  42 

• Forskellige brancher/nicher på det private sundhedsmarked. 43 

• Geografisk spredning.  44 

Økonomi:  45 
 46 
Ingen budgetmæssige konsekvenser.  47 


