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Forslag:  1 
Forslagsstillerne ønsker repræsentantskabets opbakning til at forpligte Danske Fysioterapeuters 2 
hovedbestyrelse til at gennemføre en analyse af ydernummersystemets konsekvenser for fysio-3 
terapeuter i praksissektoren. Det gælder både fysioterapeuter med og uden overenskomst.  4 
 5 
Analysen skal være gennemført, så den kan danne grundlag for, at repræsentantskabet i 2020 kan 6 
fastsætte foreningens fremtidige holdning og politik på området. 7 
 8 
Baggrund:  9 
Danske Fysioterapeuters overordnede princip er, at ”Danske Fysioterapeuter skal sikre fysio-10 
terapeuter attraktive lønforhold, honorarer og arbejdsvilkår, der afspejler deres betydning for 11 
sundheden.” Endvidere er målsætningen, ”At fysioterapeuter, der er selvstændige, skal være 12 
omfattet af en kollektiv overenskomst eller på anden måde sikres en indtjening, der er aftale-13 
reguleret.” 14 
 15 
Spørgsmålet rejser sig imidlertid, om foreningen i tilstrækkelig grad lever op til denne mission, når 16 
man betragter udviklingen i den private sektor. 17 
 18 
De seneste mange år har praksissektoren udviklet sig markant. Det skyldes ikke mindst, at der 19 
uddannes stadigt flere fysioterapeuter, hvoraf en stor andel finder beskæftigelse i den del af 20 
praksissektoren, som arbejder uden ydernummer. En udvikling tilskyndet af at presset for 21 
jobskabelse stiger, at det i praksis stort set ikke er muligt at købe et ydernummer, at flere klinikker 22 
kommer på færre hænder, og priserne stiger som følge heraf, og at praksisplanen tilsiger allerede 23 
etablerede klinikker.  24 
 25 
Fremkomsten af privat- og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har givet ydernummer-26 
systemet en yderligere implikation. Bestemmelserne i en lang række forsikringsvilkår dikterer brug 27 
af klinikker med overenskomst for at kunne udnytte forsikringens betalingsdækning.  28 
 29 
Med akkreditering i den Danske Kvalitetsmodel og tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed er alle 30 
fysioterapeuter i praksissektoren i dag underlagt de samme vilkår for patientsikkerhed og 31 
kvalitetsudvikling. 32 
 33 
Danske Fysioterapeuter har en målsætning om ”At skabe aftaler og vilkår for faglige udfoldelses-34 
muligheder og selvstændighed i arbejdet, så fysioterapeutisk kvalitet, udvikling og forskning kan 35 
blive integrerede dele af fysioterapeuters hverdag”. 36 
 37 
Den sidste del af målsætningen opfylder fysioterapeuter allerede og lever således både 38 
autorisationsmæssigt og fagligt op til nutidens evidens- og kvalitetsdagsorden, men nyder ikke 39 



 
 

 

 

samme opmærksomhed af foreningens fokus på første del af målsætningen.  En udvikling man 40 
kun kan forvente vil fortsætte i takt med, at antallet af fysioterapeuter stiger i fremtiden. 41 
 42 
Kombinationen af mange nyuddannede fysioterapeuter, ulige konkurrence og barrierer for opstart 43 
sætter pres på løn og ansættelsesforhold i praksis (jf. diskussioner fra det ekstraordinære 44 
repræsentantskabsmøde). 45 
 46 
Overenskomstens bestemmelser har derfor en række negative konsekvenser for et voksende antal 47 
af Danske Fysioterapeuters medlemmer, for borgerne og for samfundet. Vores største bekymring 48 
er, at praksissektoren nu udvikler sig i to parallelle spor, både hvad angår fysioterapeuternes vilkår, 49 
men også borgernes adgang til valg af behandler kompliceres. 50 
 51 
I et overordnet perspektiv bruger vi således samfundets penge på at regulere en praksis-52 
overenskomst, der ikke bare skaber ulige forudsætninger for at være selvstændig erhvervs-53 
drivende, men også mindsker borgernes adgang til fælles sundhedsydelser. 54 
 55 
Som Erhvervsnetværk for frie praktiserende fysioterapeuter, har vi derfor blikket stift rettet mod 56 
fremtiden og ønsket om udvikling af samme. Udvikling af vores fælles arbejdsmarked, borgernes 57 
adgang til sundhedsydelser og samfundets syn på vores fag.  58 
 59 
Derfor efterspørger forslagsstillerne en grundig analyse af, hvad ydernummersystemet betyder for 60 
praksissektorens udvikling og for Danske Fysioterapeuters medlemmer.  61 
 62 
Blandt de faktorer, som undersøgelsen bør belyse, er ydernummersystemets betydning for: 63 

 Opstarts-, drifts- og vækstbetingelser.  64 
 Løn og honorarer for fysioterapeuter uden overenskomst (indtægtsgrundlag). 65 
 Ansættelsesforhold og arbejdsvilkår.  66 
 Perspektiver for fremtidig udvikling, såfremt nuværende praksisplanlægning bevares.   67 

 68 
Økonomiske konsekvenser: 69 
De økonomiske konsekvenser af forslaget afhænger af flere faktorer. Herunder undersøgelsens 70 
omfang og af, hvorvidt undersøgelsen gennemføres af eksterne konsulenter eller af medarbejdere 71 
i Danske Fysioterapeuters sekretariat. Det er forslagsstillernes ønske, at det bliver en del af HB´s 72 
beslutning, i hvilket omfang analysen udrulles, inddragelse af medlemmers erfaringer og i hvilke 73 
tempi.     74 


