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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.2 – FORSLAG TIL BESLUTNING 
 
 
Forslag 7: Pulje til støtte til udarbejdelse og opdatering af retningslinjer m.v. 
 
Forslag fremsat af: Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber 
 
 1 
Forslag:  2 
Det foreslås, at der oprettes en årlig pulje til ansøgning om tilskud til udarbejdelse og revision af 3 
retningslinjer, høringssvar og forløbsprogrammer, der kan ansøges af de faglige selskaber i 4 
fysioterapi. 5 
 6 
Baggrund for forslaget 7 
I evidensbaseret praksis inddrager fagprofessionelle deres erfaringer, rammerne for klinisk praksis, 8 
patientens præferencer og den bedst tilgængelige evidens. For den enkelte fagprofessionelle kan 9 
det være vanskeligt at indhente og vurdere den bedst tilgængelige evidens. Myndigheder, 10 
institutioner og organisationer anvender derfor en række metoder til at indsamle og vurdere den 11 
bedst tilgængelige evidens, som formidles i fx Nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer 12 
og forløbsbeskrivelser. De faglige selskaber i fysioterapi bidrager væsentligt til disse med faglige 13 
og videnskabelige input.  14 

 15 

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har gennem de seneste 5 år koordineret de faglige 16 
selskabers udpegning af arbejdsgruppemedlemmer samt koordineret høringssvar. DSF modtager 17 
derfor ofte direkte invitation til at afgive høringssvar fra relevante myndigheder og organisationer 18 
med relevans for fysioterapeutiske indsatser, samt høringsinvitationer via Danske 19 
Fysioterapeuter. Dertil overvåges offentlige høringer for bl.a. kliniske retningslinjer, og endvidere 20 
modtager DSF en række invitationer til at indgå i faglige udpegninger og arbejdsgrupper, eller 21 
relevante faglige selskaber opfordres til at indgå, hvis det vurderes, at et fagligt selskab har 22 
relevant viden at bidrage med. 23 

 24 
DSF udpeger, via de faglige selskaber, relevante fysioterapeuter til at sidde i arbejdsgrupper under 25 
bl.a. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Faglige selskaber udarbejder herefter høringssvar 26 
eller giver input til det samlede høringssvar fra DSF, der fungerer som samleorgan og koordinator 27 
på et samlet høringssvar. I tillæg hertil anmodes faglige selskaber ofte om høringssvar i en række 28 
andre relevante spørgsmål i relation til klinisk praksis og strategiske indsatser på udvalgte 29 
områder, hvor DSF indgår som koordinerende eller understøttende funktion til udarbejdelse af 30 
høringssvar.    31 
 32 
Ved udpegninger koordineres invitationer, opfordringer eller strategisk udvalgte relevante områder 33 
gennem faglige selskabers tovholdere, hvorefter processen med at udpege en eller flere relevante 34 
fagpersoner påbegyndes. Målet er, at høringssvar eller koordineret rådgivning skal understøtte 35 
fagligheden og anvise retning for såvel fysioterapeuter som andre samarbejdspartnere indenfor 36 
større områder i klinisk praksis end det enkelte faglige selskabs omdrejningspunkt. Direkte eller 37 
indirekte vil resultatet af indsatsen desuden ofte have et bagvedliggende politisk sigte i form af 38 
positionering af fysioterapi og fysioterapeuter i relevante sammenhænge.  39 



 
 

 

 

 40 
Aktuelle politiske og faglige dagsordener påvirker hvilke fagområder, der primært er i fokus, og 41 
forskellige faglige selskaber i fysioterapi vil derfor være belastet mere end andre på et givent 42 
tidspunkt. Da baggrundsarbejdet i denne type af opgaver er tidskrævende for udpegede 43 
fagpersoner, påpeger DSF og de faglige selskaber, at der er behov for at kunne honorere 44 
udpegede fagpersoner med særlig viden og kompetencer i relation til aktuelle opgaver, der 45 
løbende sættes på dagsordenen. DSF understreger endvidere vigtigheden af at kunne udpege 46 
rette fagpersoner med rette kompetencer til de enkelte opgaver og sikre rimelige arbejdsforhold for 47 
denne type opgaver. Desuden vurderes det, at honoreringen af denne type opgaver med fordel vil 48 
kunne allokeres gennem en central pulje, da formålet ofte peger på et felt, der er bredere end det 49 
enkelte faglige selskabs omdrejningspunkt.  50 
 51 
 52 
Forslag 53 
 54 
Det foreslås, at der oprettes en årlig pulje på 100.000,- til dækning af udpegede fagpersoners 55 
honorering, når de udpeges til udarbejdelse og revision af Nationale Kliniske Retningslinjer og 56 
andre retningslinjer samt forløbsprogrammer og forløbsbeskrivelser.   57 
 58 
Puljen administreres gennem Dansk Selskab for Fysioterapi og kan ansøges af faglige selskaber til 59 
dækning af kompensation og fungerer hermed som supplement til den egenbetaling de faglige 60 
selskaber i fysioterapi bidrager med gennem koordineringsopgaver og faglige, administrative og 61 
videnskabelige opgaver i forbindelse med Nationale Kliniske Retningslinjer og andre retningslinjer, 62 
samt forløbsprogrammer og forløbsbeskrivelser. På baggrund af beregninger fra de seneste års 63 
udvikling, vurderes det, at beløbsrammen vil kunne dække det gennemsnitlige årsbehov til 64 
dækning af honorar. Honoraret vil blive fastsat efter arbejdsopgavens størrelse. Puljen prioriteres 65 
efter vurdering af ansøgningernes omfang og relevans og på baggrund af variation i aktiviteten i de 66 
faglige selskaber i relation til udarbejdelse og revision af Nationale Kliniske Retningslinjer og andre 67 
retningslinjer samt forløbsprogrammer og forløbsbeskrivelser. De selskaber der har relevante 68 
opgaver i et omfang ud over, hvad der må forventes at kunne dækkes af tilskuddet fra Danske 69 
Fysioterapeuter, vil således have højest prioritet.   70 
 71 
Det foreslås yderligere, at eventuelt ubrugte puljemidler ved årsskifte overføres til efterfølgende 72 
budgetår. DSFs bestyrelse afgør allokeringen af puljemidler og alle ansøgninger og afgørelser 73 
offentliggøres i forbindelse med fremlæggelse af regnskab og årsrapport ved DSFs 74 
generalforsamling. 75 
 76 


