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Forslag:  1 
Der skal etableres en organisering for praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomst-2 
systemet, som er parallel med det etablerede SU-system. 3 
 4 
Baggrund: 5 
I dag har Danske Fysioterapeuter en regional og central samarbejdsudvalgsstruktur (SU), som har 6 
til formål at varetage interesserne for de praktiserende fysioterapeuter med ydernummer, som 7 
samarbejder med regionen og kommunerne, og endvidere at vejlede i forståelse af overens-8 
komstens bestemmelser.  9 
 10 
SU-systemet giver fysioterapeuter inden for overenskomsten adgang til indflydelse i de regionale 11 
bestyrelser, i dialogen med sekretariatet og i repræsentantskabet. 12 
 13 
Samtidig deltager SU-medlemmer på en årlig konference med Danske Fysioterapeuter, hvor der 14 
blandt andet er adgang til en politisk drøftelse med foreningens formand, ligesom SU-medlemmer 15 
kan deltage i forskellig kompetenceudvikling arrangeret af foreningen. 16 
 17 
Endelig giver medlemskab i SU-systemet adgang til en generel modning af den fagpolitiske 18 
bevidsthed blandt fysioterapeuterne med ydernummer. 19 
 20 
Forslagsstillerne ønsker at ligestille fysioterapeuter i praksissektoren og at fremme den fagpolitiske 21 
bevidsthed hos praktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomst. Det skal ske ved at etablere 22 
en officiel samarbejdsramme, som er en parallel til det etablerede SU-system. Samarbejdsrammen 23 
skal blandt andet gøre det muligt for fysioterapeuter uden overenskomst at fremføre emner, der 24 
har samarbejds- og erhvervsmæssig betydning for praktiserende fysioterapeuter udenfor overens-25 
komst. Det kan e.g. være samarbejde med kommuner omkring genoptræning og sammen-26 
hængende patientforløb. Samarbejde omkring §2 aftaler og øvrige bufferaftaler med regionerne. 27 
 28 
De personer, som bliver valgt til at indgå i denne regionale samarbejdsramme, vil på lige linje, med 29 
eksisterende politiske fora i Danske Fysioterapeuters regi, deltage i det fagpolitiske liv. Det kræver, 30 
at de får samme rammebetingelser med kompensation mv., som man kender i de eksisterende 31 
strukturer under Danske Fysioterapeuter. 32 
 33 
Forslagsstillerne ønsker en samarbejdsstruktur med følgende principper: 34 
• En SU-bestyrelse udenfor sygesikringen i hver region. Bestyrelsen skal have tre 35 

medlemmer, som vælges blandt de af Danske Fysioterapeuters medlemmer i den 36 
pågældende region, som er praktiserende udenfor overenskomsten i den pågældende 37 
region. 38 
 39 



 
 

 

 

Opstillingsberettigede kan være ejere, lejere eller ansatte fysioterapeuter på en klinik, som ejer 40 
mindst 51% af en eller flere autoriserede fysioterapeuter. 41 

 42 
De regionale SU-bestyrelser udenfor sygesikringen afholder to møder om året. I forbindelse med 43 
det ene møde, generalforsamlingen, vælges 1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 44 
Bestyrelsen konstituerer internt en formand, som udtaler sig på SU-bestyrelsens vegne udenfor 45 
sygesikringen. 46 

 47 
Den regionale SU-bestyrelse udenfor sygesikringen udpeger af bestyrelsesmedlemmerne en 48 
person, som er født medlem af regionsbestyrelsen. 49 

 50 
Der etableres på landsplan en samlet SU-bestyrelse, som består af de regionale formænd fra SU 51 
udenfor sygesikringen, som mødes med Danske Fysioterapeuter en til to gange årligt. På disse 52 
møder skal der være mulighed for dialog med både politikerne i Danske Fysioterapeuter, samt 53 
søge bistand fra sekretariatet. 54 

 55 
Danske Fysioterapeuter stiller deres bestyrelsesseminar til rådighed for nye bestyrelses-56 
medlemmer, som skoles i fagpolitisk interessevaretagelse via 1-2 dagskurser. 57 
 58 
Mødedeltagerne kompenseres af Danske Fysioterapeuter efter gældende regler om tabt 59 
arbejdsfortjeneste. Skypemøder, intern kommunikation o.l. regnes for frivilligt bestyrelsesarbejde. 60 
 61 
Bestyrelsen er sammensat fra de 5 regioner, peger på en person i sin midte, som skal have en 62 
plads i UP. Den nylige udvidelse af UP med 2 medlemmer fra arbejdsgiversektionen, som skal 63 
være indenfor sygesikringen, muliggøre et ekstra UP mandat til de praktiserende udenfor 64 
sygesikringen. 65 

 66 
Organisationsdiagram:  67 

 68 
Økonomiske konsekvenser: 69 
Forslagsstillerne vurderer, at forslaget vil indebære udgifter for omkring 200.000 kr. pr år. 70 

LSU

De 5 regionale formænd vælger en 
repræsentant som sidder i UP

SU bestyrelse 
Region 

Nordjylland 

3 medl. inkl. 1 
formand. 

Formanden 
har plads i 

den ordinære 
RB.

SU bestyrelse

Region 
Midtjylland

3 medl. inkl. 
1 formand. 
Formanden 
har plads i 

den ordinære 
RB.

SU bestyrelse

Region 
Sydjylland 

3 medl. inkl. 1 
formand har 
plads i den 

ordinære RB.

SU bestyrelse

Region 
Sjælland 

3 medl. inkl. 1 
forman. 

Formanden 
har plads i 

den ordinære 
RB. 

SU bestyrelse

Region 
Hovedstaden 

3 medl. inkl. 1 
formand. 

Formanden 
har plads i 

den ordinære 
RB. 


