DANSKE FYSIOTERAPETER
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

AD DAGSORDENSPUNKT 4.1 - FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVE OG
KOLLEGIALE VEDTÆGTER
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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE

Gældende vedtægter

Forslag nr.

(Ændringer fremhævet ved understregninger)
§ 4 Som ordinært medlem kan optages enhver
fysioterapeut med dansk autorisati-on eller
studerende på de af undervisningsministeriet
godkendte fysioterapeutud-dannelser.

§ 4 Som ordinært medlem kan optages enhver
fysioterapeut med dansk autorisation eller
studerende på de af undervisningsministeriet
godkendte fysioterapeutuddannelser.

Som passivt medlem kan optages enhver her i
landet boende, ikke-arbejdende fysioterapeut
samt enhver i udlandet fast boende eller
midlertidigt arbejdende fysioterapeut med dansk
autorisation.

Som passivt medlem kan optages enhver her i
landet boende, ikke-arbejdende fysioterapeut
samt enhver i udlandet fast boende eller
midlertidigt arbejdende fysioterapeut med dansk
autorisation.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse i foreningen skal
indgives skriftligt. Nægter hoved-bestyrelsen at
acceptere den indgivne begæring, kan sagen på
forlangende af fem medlemmer indbringes for
førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse i foreningen skal
indgives skriftligt. Nægter hovedbestyrelsen at
acceptere den indgivne begæring, kan sagen på
forlangende af fem medlemmer indbringes for
førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan dispensere for
kravet om dansk autorisation.

Forslag:
Forslaget har til formål at gøre det muligt for fysioterapeuter med udenlandsk autorisation at
blive medlem af foreningen.

Begrundelse:
Udenlandske fysioterapeuter kommer i stigende grad til Danmark med henblik på ansættelse
som forskere ved danske forskningsinstitutioner. Danske Fysioterapeuter har stor interesse i
samarbejde med alle, som forsker og udvikler fysioterapi, herunder at de deltager i
foreningens råds - og udvalgsarbejde, og i det hele taget har en tilknytning til foreningen.
Udfordringen er, at de udenlandske forskere ikke søger dansk autorisation, eftersom det ikke
er et krav, når de ikke skal udføre patientbehandling. De kan derfor jf.
Danske Fysioterapeuters vedtægter p.t. ikke optages som medlemmer af foreningen.
Da der kun er tale om et begrænset antal, og da ikke alle udenlandske autorisationer har det
niveau, som Danske Fysioterapeuter ønsker i Danmark, foreslås det, at repræsentantskabet
bemyndiger hovedbestyrelsen til at dispensere fra kravet om dansk autorisation, når den
finder det relevant.
Dispensationer forudsættes kun at blive givet til fysioterapeuter, hvis autorisation og dermed
det faglige niveau kan sidestilles med kvaliteten af en dansk autorisation.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen

